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Τροπολογία 341
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. διαπιστώνει ότι τα προγράμματα για 
την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία περιλαμβάνουν μια σειρά από 
αναλυτικές οδηγίες για την απαραίτητη
μεταρρύθμιση των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης·

Or. de

Τροπολογία 342
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 

16. επικροτεί το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν και οδηγίες για τη 
μεταρρύθμιση των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και τις περικοπές 
των δημοσίων δαπανών·
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συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 343
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. επισημαίνει ότι τα προγράμματα για 
την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία περιλαμβάνουν μια σειρά από 
αναλυτικές οδηγίες για τη μεταρρύθμιση 
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και τις περικοπές δαπανών που είναι 
αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
των προγραμμάτων προσαρμογής, που 
αποτέλεσαν αντικείμενο 
διαπραγματεύσεων με την Τρόικα και το 
οικείο κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 344
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
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συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· επισημαίνει ότι η 
συμμετοχή θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων δεσμεύεται από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ· επισημαίνει δε 
ότι οι ενέργειες της ΕΚΤ και της 
Επιτροπής μπορούν και πρέπει να 
υποβάλλονται σε διαρκή έλεγχο 
προκειμένου να επαληθεύεται η συνέπεια 
των ενέργειών τους με την υποχρέωση να 
προστατεύονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τις 
συνθήκες· υπογραμμίζει ότι τυχόν 
ασυνέπεια προς τις εν λόγω υποχρεώσεις 
θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να 
αποτελέσει παράβαση του δικαίου της 
Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία 345
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. υποστηρίζει ότι οι όροι που 
επιβάλλονται στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων προσαρμογής πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·
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Or. pt

Τροπολογία 346
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα αυτά δεν δεσμεύονται από 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 347
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία δεν είναι 
ισορροπημένα, καθώς περιλαμβάνουν μια 
σειρά από αναλυτικές οδηγίες για τη 
μεταρρύθμιση των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και τις περικοπές 
δαπανών, αλλά δεν περιλαμβάνουν 
οδηγίες στον ίδιο βαθμό ή επαρκώς όσον 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

αφορά, παραδείγματος χάρη, τις 
αμυντικές δαπάνες· θεωρεί ότι σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πρέπει να 
είναι δυνατή η εξέταση και η 
αποκατάσταση όλων των προβλημάτων 
που παρουσιάζουν τα εθνικά συστήματα·

Or. fi

Τροπολογία 348
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. επισημαίνει ότι τα προγράμματα για 
την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία περιλαμβάνουν μια σειρά από 
αναλυτικές οδηγίες για τη μεταρρύθμιση 
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και τις περικοπές δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 349
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
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Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ· εκφράζει επίσης 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η Τρόικα 
ενέκρινε φορολογικές αμνηστίες προς 
τους φοροφυγάδες και άλλους 
εγκληματίες, όπως συνέβη στην 
Πορτογαλία το 2012 και το 2013, ενώ 
παράλληλα επέβαλε βάναυσες αυξήσεις 
φόρων στη μεσαία τάξη και προέβη στην 
επιβολή αθέμιτου και αναξιόπιστου 
φορολογικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 350
Νικόλαος Χουντής, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών και καταργούν τα 
συστήματα διαπραγμάτευσης των 
μισθών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα αυτά παραβιάζουν τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 351
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει
το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για την υποχρεωτική 
ιδιωτικοποίηση· εκφράζει τη λύπη του για
το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
συμμορφώνονται με το άρθρο 36 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα άρθρα 14 και 
345 της ΣΛΕΕ και με το πρωτόκολλο 
αριθ. 26·

Or. en

Τροπολογία 352
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει
το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

16. καταδικάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τις περικοπές δαπανών, ιδίως 
των προϋπολογισμών για την παιδεία, την 
υγεία και τις κοινωνικές παροχές, καθώς 
και των δαπανών για την προώθηση των 
ανανεώσιμων ενεργειών· καταδικάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 353
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. επισημαίνει ότι τα προγράμματα για 
την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία περιλαμβάνουν μια σειρά από 
αναλυτικές οδηγίες για τη μεταρρύθμιση 
των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 
και τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει 
το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 354
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 

16. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
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περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών που παραβιάζουν 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

16. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
προγράμματα για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία 
περιλαμβάνουν μια σειρά από αναλυτικές 
οδηγίες για τη μεταρρύθμιση των 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, 
ζήτημα για το οποίο εξουσία διαθέτουν 
αποκλειστικά τα κράτη μέλη, και τις 
περικοπές δαπανών· αποδοκιμάζει το 
γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά δεν 
δεσμεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 168 
παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

Or. hu

Τροπολογία 356
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)



PE528.080v01-00 12/200 AM\1017184EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει αμφιβολίες για το κατά 
πόσον μια υψηλότερη δόση διαφάνειας 
στη μέθοδο εργασίας της Τρόικας θα 
μπορούσε να επιφέρει καλύτερη ποιότητα 
εργασίας και βελτιωμένα αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 357
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι η οικονομική 
συνδρομή της ΕΕ και του ΔΝΤ παρέχει 
χρόνο για μεθοδική οικονομική 
προσαρμογή των οικείων κρατών μελών, 
ενώ, χωρίς τη συνδρομή της ΕΕ και του 
ΔΝΤ θα ήταν αναγκαία η λήψη άμεσων 
και ριζικών μέτρων προσαρμογής, με 
απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία 
και την κοινωνία του οικείου κράτους 
μέλους·

Or. en

Τροπολογία 358
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων, του 
ρόλου και της αυτονομίας των 
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κοινωνικών εταίρων που επέδειξε η 
Τρόικα κατά το έργο της στις χώρες που 
υπάγονται σε πρόγραμμα· υπογραμμίζει 
ότι όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά 
προγράμματα αυτού του είδους πρέπει να 
βασίζονται στον πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 
εργοδοτών, του ρόλου των κοινωνικών 
εταίρων και των εθνικών πρακτικών και 
θεσμών για τη διαμόρφωση των μισθών·

Or. en

Τροπολογία 359
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
μνημόνια συνεννόησης περιλάμβαναν την 
αναγκαστική ιδιωτικοποίηση κρατικών 
εταιρειών παρά το σαφές στρατηγικό 
συμφέρον τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο· αναφέρει ως παράδειγμα τις 
εταιρείες παραγωγής και διανομής 
ενέργειας στην Πορτογαλία, την EDP και 
τη REN, οι οποίες τελικά πωλήθηκαν σε 
κρατικές κινεζικές εταιρείες, παρέχοντας 
συνεπώς στο κινεζικό κράτος τη 
δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου σε 
έναν προηγμένο τομέα τεχνολογίας στην 
Πορτογαλία και την Ευρώπη, θέτοντας σε 
κίνδυνο τη στρατηγική αυτονομία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 360
Elisa Ferreira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι χώρες που υπόκεινται στις εν λόγω 
συνθήκες ανίσχυρης διαπραγμάτευσης 
αναγκάζονται να ιδιωτικοποιήσουν 
σημαντικούς τομείς της οικονομίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
κοινής ωφελείας και των οιονεί 
μονοπωλίων, ανεξάρτητα από τον 
στρατηγικό χαρακτήρα των εν λόγω 
τομέων και ανεξάρτητα από τις 
πραγματικές θεσμικές προϋποθέσεις για 
επαρκή εποπτεία και ρύθμιση· η 
ηλεκτρική ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι 
επικοινωνίες, οι μεγάλες υποδομές, οι 
τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, η 
ύδρευση και η αποχέτευση αποτέλεσαν 
συμφέρουσες ευκαιρίες για ισχυρούς, όχι 
όμως απαραίτητα δημοκρατικούς και 
φιλελεύθερους, παράγοντες· 

Or. en

Τροπολογία 361
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι οι υπουργοί 
Οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν τα 
προγράμματα μακροοικονομικής 
προσαρμογής·

Or. en
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Τροπολογία 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επιδοκιμάζει την απαίτηση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης να λαμβάνεται 
περισσότερο υπόψη ο αντίκτυπος των 
προγραμμάτων στα ανθρώπινα 
δικαιώματα· επιδοκιμάζει επίσης την 
απαίτηση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 
των δικαστικών και μη δικαστικών 
εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την 
προάσπιση και την προαγωγή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως οι 
διαμεσολαβητές, με στόχο τον χειρισμό 
καταγγελιών που αφορούν κοινωνικά και 
οικονομικά δικαιώματα, αναζητώντας 
παράλληλα τις ανεξάρτητες συμβουλές 
τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
που οδηγεί στη θέσπιση μέτρων 
λιτότητας και δημοσιονομικών μέτρων, 
προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
κατανόηση των επιπτώσεών τους στα 
θεμελιώδη δικαιώματα και στις συνθήκες 
διαβίωσης·

Or. en

Τροπολογία 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. εκφράζει τη λύπη του για την 
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απαίτηση στα μνημόνια συνεννόησης για 
ιδιωτικοποίηση της παροχής νερού, όπως 
συμβαίνει με την Πορτογαλία, 
επισημαίνει δε ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να απέχουν από αυτά τα μέτρα στο 
μέλλον, δεδομένου ότι η πρόσβαση στο 
νερό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ανθρώπινη ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 364
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 γ. επισημαίνει ότι από τα τρία μέλη 
της Τρόικας, η ΕΚΤ και η Επιτροπή είναι 
ακόμη πιο διστακτικές από το ΔΝΤ στο 
να παραδεχτούν τα σφάλματα που έγιναν 
και, συνεπώς, να προωθήσουν τη 
συζήτηση για την εύρεση βελτιωμένων 
λύσεων· 

Or. en

Τροπολογία 365
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, τουλάχιστον για την Ελλάδα, την 
Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα 
προγράμματα προσαρμογής 
περιλάμβαναν σειρά λεπτομερών όρων 
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σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος υγείας και τις περικοπές των 
δαπανών για την υγεία, παρά το γεγονός 
ότι οι συνθήκες απαγορεύουν τέτοιου 
είδους παρεμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 366
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. επισημαίνει ότι το Συμβούλιο της 
Ευρώπης έχει ήδη καταδικάσει τις 
περικοπές δαπανών στο δημόσιο 
συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας, 
θεωρώντας ότι συνιστούν παράβαση του 
άρθρου 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Χάρτη του 1961 και του άρθρου 4 του 
Πρωτοκόλλου του, δηλώνοντας ότι το 
γεγονός ότι οι επίμαχες διατάξεις της 
εγχώριας νομοθεσίας αποσκοπούν στην 
εκπλήρωση των απαιτήσεων άλλων 
νομικών υποχρεώσεων δεν τις εξαιρεί 
από το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη·

Or. en

Τροπολογία 367
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
σύμβαση της ΔΟΕ αριθ. 102, που ορίζει 
ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα πρέπει 
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να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωση, 
δεν έχει τηρηθεί κατά τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των προγραμμάτων 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 368
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16δ. επισημαίνει το αίτημα της επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων της ΔΟΕ για 
αποκατάσταση της ελευθερίας των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων στην 
Ελλάδα·

Or. en

Τροπολογία 369
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16ε. επισημαίνει την ετήσια έκθεση του 
2013 της επιτροπής κοινωνικών 
δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, η οποία προσδιορίζει 180 
παραβιάσεις των διατάξεων του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σχετικά 
με την πρόσβαση στην υγεία και την 
κοινωνική προστασία σε 38 ευρωπαϊκές 
χώρες·

Or. en
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Τροπολογία 370
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16στ. επισημαίνει περισσότερες από 5000 
υποθέσεις που κατατέθηκαν από 
κύπριους πολίτες κατά των μέτρων που 
απαιτεί η Τρόικα των διεθνών δανειστών, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 
αιτήσεων αφορούν την παράνομη 
διάσωση με ίδια μέσα στην περίπτωση 
της Τράπεζας Κύπρου καθώς και τη 
χρήση του εργαλείου πώλησης 
δραστηριοτήτων στην περίπτωση της 
Λαϊκής Τράπεζας·

Or. en

Τροπολογία 371
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το 
γεγονός ότι η επιστροφή της χορήγησης 
πιστώσεων στον υγιή ιδιωτικό τομέα δεν 
είναι ένας από τους κύριους στόχους των 
προγραμμάτων διάσωσης που 
απευθύνονται στον τραπεζικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 372
Philippe Lamberts
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολλά 
από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα μείωσης 
του κόστους που εφαρμόζονται σήμερα, 
όπως η εισαγωγή προκαταβολικής 
επιβάρυνσης για την πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, αύξηση των 
δαπανών που απαιτούν άμεση κάλυψη ή 
ο αποκλεισμός από την πρόσβαση σε 
περίθαλψη για τις ευάλωτες ομάδες, δεν 
έχουν τύχει πλήρους αξιολόγησης όσον 
αφορά τις ευρύτερες κοινωνικές και 
οικονομικές τους συνέπειες ή τις 
διακρίσεις που ενδέχεται να εισάγουν, 
καθώς και όσον αφορά τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για 
τη δημόσια υγεία και των πιθανών 
επιπτώσεων στο προσδόκιμο ζωής· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εν λόγω 
μέτρα έχουν δυσανάλογες αρνητικές 
επιπτώσεις στις ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 373
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 

17. αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που 
εφαρμόστηκαν, προκάλεσαν 
βραχυπρόθεσμη αύξηση των ανισοτήτων 
στην κατανομή του εισοδήματος στις 
τέσσερις χώρες· ταυτόχρονα, τα 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα θέτουν 
τις βάσεις για μεσοπρόθεσμη και 
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αύξηση των επιπέδων της φτώχειας· μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 374
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας· 
υποστηρίζει την αναθεώρηση των 
φορολογικών πλαισίων για την παροχή 
κινήτρων με στόχο την προσέλκυση 
επενδύσεων, την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και της 
απασχόλησης σε στρατηγικούς τομείς της 
οικονομίας, καθώς και τη μείωση 
κοινωνικών ανισοτήτων, με κοινωνικές 
και πολιτικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 375
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα μέτρα 
που έχουν εφαρμοστεί στις τέσσερις 
αυτές χώρες δεν κατανέμουν επαρκώς 
την επιβάρυνση που συνεπάγονται, κατά 
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περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

τρόπο που να απαιτείται από τους έχοντες 
να πληρώνουν περισσότερα και να 
παρέχεται προστασία στους μη έχοντες· 
αντιθέτως, πολλοί πλούσιοι έχουν 
μεριμνήσει ώστε η περιουσία τους να μην 
πλήττεται από τα μέτρα· αποδοκιμάζει 
επίσης το γεγονός ότι από το 2008 οι 
ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

Or. fi

Τροπολογία 376
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας· 
επισημαίνει την ανισότητα στις βάναυσες 
αυξήσεις φόρων με στόχο τη μεσαία 
τάξη, προστατεύοντας εντούτοις τα 
ανώτερα εισοδηματικά στρώματα της 
κοινωνίας και τους φοροφυγάδες μεγάλης 
κλίμακας στους οποίους χορηγήθηκαν 
«φορολογικές αμνηστίες»·

Or. en

Τροπολογία 377
Elisa Ferreira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας· 
επισημαίνει τις καταστροφικές 
επιπτώσεις των μαζικών περικοπών 
συντάξεων στην εμπιστοσύνη των 
πολιτών και στην ποιότητα ζωής τους  
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι μεγάλες και πρωτοφανείς αυξήσεις 
φόρων διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο
στα προγράμματα προσαρμογής με 
σοβαρές επιπτώσεις στη μεσαία τάξη και 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 378
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. διαπιστώνει ότι από το 2008 οι 
ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι λόγω 
της πολύχρονης αποτυχίας των 
οικονομικών και κοινωνικών ελίτ, οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

Or. de
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Τροπολογία 379
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και στα 
επιδόματα ανεργίας που προέκυψαν από 
τα μέτρα λιτότητας, καθώς και οι 
μειώσεις στους μισθούς λόγω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οδηγούν 
στην αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 380
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 381
Mojca Kleva Kekuš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου 
καταστρέφοντας τον κοινωνικό ιστό και 
ότι οι περικοπές στις κοινωνικές παροχές 
και η αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση της ένδειας και των επιπέδων της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 382
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 και κατά τη διάρκεια της 
εφαρμογής των μνημονίων συνεννόησης,
οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας, με 
αποτέλεσμα την κοινωνική ύφεση και την 
ανθρωπιστική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 383
Udo Bullmann, Peter Simon
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί αισθητά άνω του μέσου όρου και 
ότι, με δεδομένες τις ευρωπαϊκές αξίες, οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας ιδίως της νέας γενιάς
οδηγούν σε επαίσχυντη αύξηση των 
επιπέδων της φτώχειας·

Or. de

Τροπολογία 384
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και η 
αύξηση της ανεργίας οδηγούν στην 
αύξηση των επιπέδων της φτώχειας·

17. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από το 
2008 οι ανισότητες στην κατανομή του 
εισοδήματος στις τέσσερις χώρες έχουν 
αυξηθεί άνω του μέσου όρου και ότι οι 
περικοπές στις κοινωνικές παροχές και 
υπηρεσίες και η αύξηση της ανεργίας 
οδηγούν στην αύξηση των επιπέδων της 
φτώχειας και έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην ικανότητα των ανθρώπων από 
μειονεκτούσες κοινότητες να 
συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 385
Liem Hoang Ngoc
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καταδικάζει μέτρα όπως η μείωση 
των κατώτατων μισθών και η 
αποδυνάμωση των συστημάτων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
δεδομένου ότι αυτές επηρεάζουν σε 
μεγάλο βαθμό την εγχώρια ζήτηση και, 
ως εκ τούτου, τις οικονομικές επιδόσεις 
και τις επιδόσεις της απασχόλησης· 
επισημαίνει την αντίφαση μεταξύ του 
στόχου της μείωσης του χρέους και των 
πολιτικών, γεγονός που έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στη ζήτηση και, κατά 
συνέπεια, στην οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 386
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ζητεί επιτακτικά κάθε αναθεώρηση 
των μνημονίων συνεννόησης να 
περιλαμβάνει επίσης όλα τα 
συμπεράσματα και τους 
προσανατολισμούς που παρέχονται μέσω 
της αξιολόγησης αυτόματων 
σταθεροποιητών και του ρόλου τους στις 
εθνικές οικονομίες, δεδομένου ότι αυτές 
οι κρίσιμες παράμετροι δεν ερευνήθηκαν 
πλήρως από την Τρόικα όταν δόθηκαν 
οδηγίες για τη διαμόρφωση των 
προγραμμάτων προσαρμογής·

Or. en
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Τροπολογία 387
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καταδικάζει τα απορρυθμιστικά 
μέτρα για την αγορά εργασίας που 
προωθούνται μέσα από τα μνημόνια 
συνεννόησης και οδηγούν σε μειώσεις 
μισθών, σε συνεχή υπονόμευση των 
συμβάσεων συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, σε διευκόλυνση των 
απολύσεων και σε ενίσχυση ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 388
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι οι μεταρρυθμιστικές 
προσπάθειες κάθε κράτους μέλους πρέπει 
να είναι εξατομικευμένες, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εμπειρίες και τις ιστορίες της 
αντίστοιχης χώρας·

Or. en

Τροπολογία 389
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει τα υψηλά επίπεδα 
αδικίας όπως γίνεται αντιληπτή από 
πολλούς πολίτες των τεσσάρων κρατών 
μελών που εφάρμοσαν προγράμματα 
οικονομικής προσαρμογής, γεγονός που 
επιδεινώθηκε από την έλλειψη διαφάνειας 
και την αντιστροφή των μέτρων 
πολιτικής στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 390
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, παρά τις υποχρεώσεις της 
συνθήκης ως προς την ανεξαρτησία της 
κεντρικής τράπεζας, φαίνεται ότι έχουν 
ασκηθεί πιέσεις για αλλαγές των 
διοικητών της κεντρικής τράπεζας μετά 
από την αλλαγή κυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 391
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο 
της ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 

18. επισημαίνει το σημαντικά υψηλό
επίπεδο της ανεργίας των νέων στα 
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μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την 
απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία·

τέσσερα κράτη μέλη που υπάγονται στα 
προγράμματα συνδρομής· επισημαίνει την 
απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία· ως εκ τούτου, χαιρετίζει τις 
πρόσφατες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ 
όσον αφορά την εκπαίδευση και την 
απασχόληση των νέων, το πρόγραμμα 
Erasmus+, την πρωτοβουλία για την 
απασχόληση των νέων, τα 6 δισ. ευρώ για 
το σύστημα εγγύησης της ΕΕ για τους 
νέους· υπογραμμίζει ότι οι αρμοδιότητες 
που αφορούν την απασχόληση 
παραμένουν κατά κύριο λόγο στα κράτη 
μέλη· συνεπώς, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω τα εθνικά 
εκπαιδευτικά τους συστήματα και να 
συμμετάσχουν σε ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις των οικείων εθνικών 
αγορών εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 392
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το εντελώς απαράδεκτο 
επίπεδο της ανεργίας των νέων στα 
τέσσερα κράτη μέλη που υπάγονται στα 
προγράμματα συνδρομής· επισημαίνει 
ιδίως την απότομη αύξηση της ανεργίας 
των νέων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία και τα μεταναστευτικά 
ρεύματα νεαρών Νοτιοευρωπαίων που 
προκαλούνται από την έλλειψη 
προοπτικών και τη φτώχεια και 
δημιουργούν τον κίνδυνο διαρροής 
εγκεφάλων σε βάρος των κοινωνιών της 
Νότιας Ευρώπης·
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Or. de

Τροπολογία 393
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εκάστοτε κυβερνήσεις των κρατών 
μελών δεν έλαβαν έγκαιρα μέτρα 
αντιμετώπισης στο πλαίσιο της εθνικής 
τους ευθύνης·

Or. de

Τροπολογία 394
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία· 
εκφράζει την ανησυχία του για τις 
καταστροφικές επιπτώσεις από τη 
«διαρροή εγκεφάλων» και από τη 
μετανάστευση της πιο προσοντούχας 
γενιάς στη στρατηγική ανάπτυξη των 
χωρών αυτών και στη βιωσιμότητα των 
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οικείων συστημάτων οικονομίας και 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 395
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το απαράδεκτο, υψηλό
επίπεδο της ανεργίας των νέων στα 
τέσσερα κράτη μέλη που υπάγονται στα 
προγράμματα συνδρομής· επισημαίνει 
ιδίως την απότομη αύξηση της ανεργίας 
των νέων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία και ζητεί ενισχυμένη 
πολιτική και οικονομική εστίαση για την 
αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος·

Or. en

Τροπολογία 396
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την 
απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδιαίτερα την 
απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία· τονίζει, δε, ότι η υψηλή 
ανεργία των νέων αποτελεί αφενός αδικία 
σε επίπεδο γενεών και αφετέρου θέτει σε 
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κίνδυνο τις ευκαιρίες για μελλοντική 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 397
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία· 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
αύξηση της φτώχειας των εργαζομένων 
και για την ποιότητα των θέσεων 
εργασίας που έχουν δημιουργηθεί· 
χαιρετίζει τη μείωση της ανεργίας των 
νέων στην Ιρλανδία από τις αρχές του 
2012, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι 
μέρος της μείωσης οφείλεται στη 
συνεχιζόμενη μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 398
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας, της μακροχρόνιας ανεργίας και 
της ανεργίας των νέων ιδίως στα τέσσερα 
κράτη μέλη που υπάγονται στα 



PE528.080v01-00 34/200 AM\1017184EL.doc

EL

αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

προγράμματα συνδρομής· επισημαίνει 
ιδίως την απότομη αύξηση της ανεργίας 
των νέων στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία·

Or. en

Τροπολογία 399
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο
της ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

18. επισημαίνει τα απαράδεκτα επίπεδα 
της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας 
των νέων στα τέσσερα κράτη μέλη που 
υπάγονται στα προγράμματα συνδρομής· 
επισημαίνει ιδίως την απότομη αύξηση της 
ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, την 
Κύπρο και την Πορτογαλία·

Or. en

Τροπολογία 400
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το γεγονός ότι οι πολιτικές 
προσαρμογής και οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε 
δραματικά ποσοστά ανεργίας και σε
απαράδεκτο επίπεδο της ανεργίας των 
νέων στα τέσσερα κράτη μέλη που 
υπάγονται στα προγράμματα συνδρομής· 
επισημαίνει ιδίως την απότομη αύξηση της 
ανεργίας των νέων στην Ελλάδα, την 
Κύπρο, την Ισπανία και την Πορτογαλία 
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και την αυξημένη «διαρροή εγκεφάλων» 
που έχει παρατηρηθεί·

Or. en

Τροπολογία 401
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την 
απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής, καθώς και σε άλλες χώρες 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 402
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την 
απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στην ΕΕ· επισημαίνει 
ιδίως την απότομη αύξηση της ανεργίας 
των νέων στις τέσσερις χώρες που 
υπάγονται σε πρόγραμμα, ήτοι την 
Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία∙

Or. en
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Τροπολογία 403
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία·

18. επισημαίνει το απαράδεκτο επίπεδο της 
ανεργίας των νέων στα τέσσερα κράτη 
μέλη που υπάγονται στα προγράμματα 
συνδρομής· επισημαίνει ιδίως την απότομη 
αύξηση της ανεργίας των νέων στην 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Πορτογαλία
που καταδεικνύει την ύπαρξη 
ελλειμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της (διττής) κατάρτισης·

Or. de

Τροπολογία 404
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
το γεγονός ότι η έλλειψη θετικής 
μελλοντικής προοπτικής στις χώρες που 
υπάγονται σε πρόγραμμα έχει οδηγήσει σε 
άνοδο της μετανάστευσης των νέων 
μορφωμένων εργαζομένων, 
υπονομεύοντας, κατά συνέπεια, με 
διαρθρωτικό τρόπο τις οικονομικές 
δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 405
Liem Hoang Ngoc
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. τονίζει ότι, δυστυχώς, αναμένονται 
ανάλογες αρνητικές μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στο οικονομικό δυναμικό 
εξαιτίας των περικοπών λιτότητας στις 
δαπάνες για την εκπαίδευση και εξαιτίας 
της αύξησης της παιδικής φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 406
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. επισημαίνει ότι η απότομη μείωση 
μισθών στα τέσσερα κράτη μέλη έχει 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των 
περιθωρίων κέρδους, σε συνδυασμό με 
την αύξηση των ανισοτήτων και την 
αύξηση της φτώχειας· επισημαίνει ότι η 
εν λόγω μείωση του κόστους εργασίας 
ανά μονάδα δεν έχει, ωστόσο, επιφέρει 
αυξημένα επίπεδα επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 407
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. διαπιστώνει ότι από τα στοιχεία και 
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τις διάφορες μελέτες της ΕΕ 
καταδεικνύεται ότι μεταξύ του 2008 και 
του 2012 η ανισότητα όσον αφορά την 
κατανομή του εισοδήματος αυξήθηκε 
στις τέσσερις χώρες και ότι οι περικοπές 
των κοινωνικών παροχών και των 
επιδομάτων ανεργίας που προέκυψαν από 
τα μέτρα λιτότητας, καθώς και οι 
μειωμένοι μισθοί λόγω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
αυξάνουν τα επίπεδα της φτώχειας. 
Επιπλέον έκθεση της Επιτροπής 
διαπίστωσε σχετικά υψηλά επίπεδα 
φτώχειας των εργαζομένων λόγω των 
χαμηλών κατώτατων μισθών που 
περικόπτονται ή παγώνουν από τα μέτρα 
λιτότητας·

Or. en

Τροπολογία 408
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι το άρθρο 8 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 
βασίζεται στην εθνική οικειοποίηση και 
τις ευθύνες των οικείων κρατών μελών 
ως προς τη συμμετοχή και την κατάθεση 
των απόψεων των κοινωνικών εταίρων 
καθώς και των ενδιαφερόμενων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 409
Elisa Ferreira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
αναγκαστική μετανάστευση από την 
περιφέρεια και ιδίως από τις τέσσερις 
αυτές χώρες κατέληξε σε μαζική διαρροή 
εγκεφάλων επιφέροντας απώλεια των 
εθνικών και ευρωπαϊκών επενδύσεων επί 
παραπάνω από μια δεκαετία στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση μιας νέας 
γενιάς· υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση, η 
κατάρτιση και η ύπαρξη ισχυρού 
επιστημονικού και τεχνολογικού 
υπόβαθρου έχουν αναγνωριστεί 
συστηματικά ως η καθοριστική διαδρομή 
για τη διαρθρωτική κάλυψη των εν λόγω 
οικονομιών· 

Or. en

Τροπολογία 410
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι πλέον 
ευπαθείς ομάδες –οι μακροχρόνια 
άνεργοι, οι γυναίκες, οι διακινούμενοι 
εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα 
άτομα με αναπηρία– έχουν πληγεί έντονα 
και παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας και μείωσης μισθών σε σχέση με 
τον εθνικό μέσο όρο·

Or. en
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Τροπολογία 411
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. παροτρύνει τα κράτη μέλη, ιδίως 
αυτά που έχουν καλύπτονται από 
μνημόνιο, να αυξήσουν τους μισθούς και 
τις κοινωνικές παροχές, αποκαθιστώντας 
τα επίπεδα των μισθών, των 
εισοδημάτων και των κοινωνικών 
επιδομάτων κατά τρόπο που να 
αντισταθμίζονται όσα απωλέσθηκαν, 
ώστε να επιλυθούν σοβαρά κοινωνικά 
προβλήματα, να ενισχυθεί η εσωτερική 
ζήτηση, να ενεργοποιηθεί η οικονομική 
δραστηριότητα και να δημιουργηθούν 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις 
απασχόλησης· καλεί τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν πολιτική για την προστασία 
και την αποκατάσταση των κρατικών 
υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις 
κοινωνικές λειτουργίες του κράτους, 
ενισχύοντας τα ανθρώπινα και υλικά του 
μέσα, ως ουσιώδες στοιχείο για την 
υλοποίηση των δικαιωμάτων των λαών·

Or. pt

Τροπολογία 412
Paul Murphy, Νικόλαος Χουντής, Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. τονίζει ότι η αύξηση της φτώχειας, 
του κοινωνικού αποκλεισμού και της 
αβεβαιότητας στην πλειοψηφία όσων 
ζουν στις χώρες που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα αντικατοπτρίζεται από την 
απότομη άνοδο του πλούτου μιας μικρής 
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μειοψηφίας· για παράδειγμα, στην 
Πορτογαλία από το 2007 τα κέρδη έχουν 
αυξηθεί κατά 21% και σύμφωνα με τις 
φορολογικές αρχές ο αριθμός των 
ανθρώπων που κερδίζει περισσότερα από 
500.000 ευρώ ετησίως έχει αυξηθεί στους 
3.443, το 2012, με συνδυασμένο εισόδημα 
1,8 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από ένα 
εκατομμύριο φορολογούμενοι από τα 2,16 
εκατομμύρια είχε εισοδήματα κάτω από 
30.000 ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 413
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καταδικάζει τις μεγάλες περικοπές 
στις δαπάνες στο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης που προωθούν τα μνημόνια 
συνεννόησης στο πλαίσιο της 
δημοσιονομικής λιτότητας·

Or. en

Τροπολογία 414
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. καταδικάζει τη μεγάλη ανισότητα 
στην κατανομή φορολογικών βαρών και 
την άδικη και επιθετική δημοσιονομική 
πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα 
στο πλαίσιο των μνημονίων συνεννόησης. 
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Τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά 
στρώματα, οι εργαζόμενοι και οι 
συνταξιούχοι πλήττονται ακόμη 
περισσότερο από μια σειρά νέων ειδικών 
φόρων, παράλληλα όμως το μεγάλο 
κεφάλαιο και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
φοροδιαφεύγουν και κερδοσκοπούν. Η 
φορολόγηση των ιδιωτών αυξήθηκε το 
2013 σε 7,9 δισ. από 6,4 δισ. ευρώ το 
2008 παρά τη μείωση των εισοδημάτων 
τους και την αύξηση της ανεργίας, ενώ ο 
εταιρικός φόρος μειώθηκε το 2013 στα 
1,6 δισ. από 4,7 δισ. ευρώ το 2008.

Or. en

Τροπολογία 415
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. επισημαίνει ότι, ακόμη και η 
Τράπεζα της Ελλάδας στην ενδιάμεση 
έκθεσή της σχετικά με τη νομισματική 
πολιτική τον Δεκέμβριο του 2013, καλεί 
για αντιστροφή της τάσης να 
φορολογείται υπέρμετρα η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών που έχουν ήδη 
φορολογηθεί δυσανάλογα, και καλεί την 
κυβέρνηση της Ελλάδας να ενεργήσει 
αναλόγως και να θέσει ένα τέλος στη 
φορολογική προστασία της οικονομικής 
ολιγαρχίας.

Or. en

Τροπολογία 416
Sharon Bowles
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία, τη θετική αντίδραση της 
αγοράς, στις 7 Ιανουαρίου 2014, κατά την 
πρώτη δημοπρασία ομολόγων της 
Ιρλανδίας από την ολοκλήρωση του 
προγράμματος και την επακόλουθη 
αναβάθμιση των αξιολογήσεων 
πιστοληπτικής ικανότητας σχετικά με το 
δημόσιο χρέος της Ιρλανδίας στην 
κατηγορία «επένδυση». Χαιρετίζει τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και 
ενθαρρύνει την Ελλάδα να συνεχίσει τη 
διαδικασία εσωτερικών μεταρρυθμίσεων 
που θα διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα 
μπορεί να εισέλθει σε φάση επένδυσης. 
Επίσης, χαιρετίζει την αναμενόμενη λήξη 
του προγράμματος στην Πορτογαλία·

Or. en

Τροπολογία 417
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
πρόοδος στην Ελλάδα δεν είναι επαρκής, 
παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που 
έχουν αναληφθεί· αναγνωρίζει, ωστόσο, 
ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του 
ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει σημειώσει 
εντυπωσιακή πρόοδο στη μείωση του 
δημοσιονομικού της ελλείμματος και 
στην εφαρμογή διαρθρωτικών 
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μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της 
ευελιξίας της αγοράς εργασίας και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
εργασίας, σημειώνοντας κατά συνέπεια 
το υψηλότερο ποσοστό του ΟΟΣΑ ως 
προς την ανταπόκριση στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που είχαν προταθεί στην 
έκδοση «Με στόχο την ανάπτυξη»·

Or. en

Τροπολογία 418
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία·
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει την επιτυχή ολοκλήρωση
του προγράμματος στην Ιρλανδία και το 
αναμενόμενο τέλος του προγράμματος 
στην Πορτογαλία που αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα των 
συμφωνηθέντων μέτρων· αναγνωρίζει τη 
σημαντική πρόοδο και τις πρωτοφανείς 
μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα·

Or. de

Τροπολογία 419
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις και τη 



AM\1017184EL.doc 45/200 PE528.080v01-00

EL

αναληφθεί· δημοσιονομική λιτότητα που έχουν 
αναληφθεί· κρίνει ότι η εν λόγω έλλειψη 
αποτελεσμάτων αμφισβητεί σοβαρά τη 
σημασία των πολιτικών που 
περιλαμβάνονται στα ΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 420
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την άνιση 
πρόοδο στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί, και προτείνει εκτελεστικά 
μέτρα ώστε όλα τα μέρη να συνεισφέρουν 
δίκαια στα φορολογικά έσοδα·

Or. en

Τροπολογία 421
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
επικροτεί την πρωτοφανή δημοσιονομική 
προσαρμογή και διόρθωση του 
ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών στην 
Ελλάδα και υπογραμμίζει ότι οι 
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μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν και 
να εφαρμοστούν πιο αποφασιστικά και με 
ισχυρότερο αίσθημα ανάληψης ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 422
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία. Αυτό μπορεί να πιστωθεί 
στους ιρλανδούς πολίτες οι οποίοι 
κατέδειξαν σημαντική ανθεκτικότητα 
όσον αφορά την αντιμετώπιση των 
δύσκολων περικοπών των δημοσίων 
δαπανών και των αυξήσεων φόρων. 
Χαιρετίζει το αναμενόμενο τέλος του 
προγράμματος στην Πορτογαλία· εκφράζει 
τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στην 
Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς 
μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί·

Or. en

Τροπολογία 423
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
επισημαίνει την πρωτοφανή 
δημοσιονομική προσαρμογή και τον 
μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων που 



AM\1017184EL.doc 47/200 PE528.080v01-00

EL

αναληφθεί· έχουν αναληφθεί στην Ελλάδα·

Or. en

Τροπολογία 424
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί· επισημαίνει ότι οι απαντήσεις 
που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο του 
Κοινοβουλίου βασίζονται γενικά σε θετική 
αξιολόγηση του πλαισίου και του έργου 
της Τρόικας·

Or. en

Τροπολογία 425
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή 
πρόοδο στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί σε ορισμένους τομείς·

Or. fi
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Τροπολογία 426
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία·
σημειώνει τη μέχρι τώρα έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

Or. de

Τροπολογία 427
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία· εκφράζει τη λύπη του για 
την έλλειψη προόδου στην Ελλάδα και την 
Πορτογαλία, παρά τις πρωτοφανείς 
μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί·

Or. en

Τροπολογία 428
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος της αποστολή της 
Τρόικας στην Ιρλανδία και το 
αναμενόμενο τέλος της αποστολής στην 
Πορτογαλία· εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

Or. en

Τροπολογία 429
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία και 
του προγράμματος για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ισπανία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

Or. en

Τροπολογία 430
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
προόδου στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

19. χαιρετίζει το τέλος του προγράμματος 
στην Ιρλανδία και το αναμενόμενο τέλος 
του προγράμματος στην Πορτογαλία· 
εκφράζει τη λύπη του για την πιο αργή
πρόοδο στην Ελλάδα, παρά τις 
πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν 
αναληφθεί·

Or. en

Τροπολογία 431
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. αναγνωρίζει τις πολύ απαιτητικές 
προσπάθειες που έχει ζητηθεί να 
καταβάλουν μεμονωμένα άτομα, 
οικογένειες, επιχειρήσεις και άλλα 
ιδρύματα των κοινωνιών των πολιτών 
στις χώρες που υπάγονται σε 
προγράμματα προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 432
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. χαιρετίζει το γεγονός ότι 
εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια 
ανάκαμψης σε ορισμένες χώρες που 
υπάγονται σε πρόγραμμα, ωστόσο, 
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επισημαίνει ότι τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας παραμένουν απαράδεκτα, και 
υπογραμμίζει ότι απαιτούνται συνεχείς 
και φιλόδοξες προσπάθειες·

Or. en

Τροπολογία 433
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εφιστά την προσοχή στη δραματική 
μείωση που σημειώθηκε στον δημόσιο 
ακαθάριστο σχηματισμό παγίου 
κεφαλαίου ως % του ΑΕγχΠ στις χώρες 
που υπάγονται σε πρόγραμμα μεταξύ του 
2008 και του 2013, η οποία είναι τρεις 
φορές πιο σοβαρή απ’ ό,τι η μείωση στο 
σύνολο της ζώνης του ευρώ (1,9 έναντι 
0,6 ποσοστιαίων μονάδων): αυτό 
αποτελεί, από την πλευρά του, σημαντικό 
μειονέκτημα για την οικονομική 
ανάκαμψη των εν λόγω χωρών·

Or. en

Τροπολογία 434
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επισημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ 
των επιτοκίων δανεισμού στα μικρά και 
τα μεγάλα δάνεια στη ζώνη του ευρώ 
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υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ του 2008 και 
του Μαρτίου 2013, παρεμποδίζοντας τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση των 
ΜΜΕ, επισημαίνει δε ότι οι χώρες που 
υπάγονται σε πρόγραμμα έχουν 
επηρεαστεί δυσανάλογα από αυτήν την 
τάση·

Or. en

Τροπολογία 435
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. χαιρετίζει το γεγονός ότι τόσο η 
Ιρλανδία όσο και η Πορτογαλία πέτυχαν 
τις πρώτες εκδόσεις χρεογράφων τον 
Ιανουάριο του 2014 μετά την έναρξη του 
προγράμματος προσαρμογής τους· 
πιστεύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
δημιουργία θέσεων εργασίας είναι 
απαραίτητες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαρκής επιστροφή στη 
χρηματοδότηση των εν λόγω χωρών από 
την αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 436
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
αποδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου 
στις χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα 
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–αυτό για παράδειγμα έχει παρατηρηθεί 
στην απότομη μείωση κάλυψης των 
συλλογικών συμβάσεων στην Ισπανία–
και για τις αρνητικές συνέπειες που έχει 
επιφέρει αυτό στην αγορά εργασίας· 
υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του 
κοινωνικού διαλόγου αποτελεί επί του 
παρόντος κρίσιμο παράγοντα για τη 
βελτίωση της συνολικής κοινωνικής 
κατάστασης· 

Or. en

Τροπολογία 437
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι στην Ελλάδα αναμένεται 
να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα και 
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών χάρη 
στις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που 
έχουν αναληφθεί, στη σταθερή 
διακυβέρνηση, καθώς και στις μεγάλες 
θυσίες των ελλήνων πολιτών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστούν 
οι μεταρρυθμίσεις, οι πολιτικές 
προσαρμογής και τα μέτρα ανάπτυξης, με 
στόχο η Ελλάδα να ανακτήσει, επίσης, 
πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 438
Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley, Liam Aylward

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει ότι το 30 τοις εκατό του 
υπάρχοντος χρέους προς το ΑΕγχΠ για 
την Ιρλανδία αφορά το τραπεζικό χρέος. 
Ζητεί την πλήρη εφαρμογή της 
δέσμευσης του Ιουνίου 2012 των ηγετών 
της ΕΕ προκειμένου να διαρρηχθεί 
αποτελεσματικά ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
τραπεζών και κρατικού χρέους και να 
εξεταστεί περαιτέρω η κατάσταση του 
ιρλανδικού χρηματοπιστωτικού τομέα, 
κατά τρόπο που θα μειώσει σημαντικά το 
βάρος του τραπεζικού χρέους της 
Ιρλανδίας·

Or. en

Τροπολογία 439
Paul Murphy, Νικόλαος Χουντής, Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. πιστεύει ότι η επιτυχία της 
Ιρλανδίας όσον αφορά την έξοδο από το 
πρόγραμμα σχετίζεται ελάχιστα με 
πραγματικά επιτεύγματα που επηρεάζουν 
τη ζωή των ανθρώπων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η επιτυχία αυτή είναι βασικά 
πλασματική και αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των πολιτικών της 
ιρλανδικής κυβέρνησης και στη χρήση 
της Ιρλανδίας ως παραδείγματος για να 
αναγκαστούν οι εργαζόμενοι στη Νότια 
Ευρώπη να δεχτούν περισσότερη 
λιτότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
πραγματικότητα η Ιρλανδία έχει το 
υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης από 
όλα τα κράτη μέλη, οι επενδύσεις 
αντιστοιχούν στο 10,6% του ιρλανδικού 
ΑΕγχΠ, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο 
ποσοστό στην ΕΕ καθώς ο μέσος όρος 
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βρίσκεται στο 20%, η Ιρλανδία 
εξακολουθεί να έχει μη βιώσιμο λόγο 
χρέους προς ΑΕγχΠ της τάξης του 125% 
και η ιδιωτική κατανάλωση έχει μειωθεί 
κατά 12% συγκριτικά με το 2008·

Or. en

Τροπολογία 440
Paul Murphy, Νικόλαος Χουντής, João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. κρίνει ότι, παρά τους ισχυρισμούς 
της Τρόικας και της ιρλανδικής 
κυβέρνησης, η Ιρλανδία δεν έχει 
ανακτήσει την «οικονομική κυριαρχία» 
της μετά την έξοδο από το πρόγραμμα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία, πέρα 
από το ότι υφίσταται την «οικονομική 
διακυβέρνηση» της ΕΕ όπως όλες οι 
άλλες χώρες της ΕΕ, υφίσταται επίσης 
«παρακολούθηση μετά το πρόγραμμα» 
από το ΔΝΤ και «εποπτεία μετά το 
πρόγραμμα» από την Επιτροπή, όπου 
περιλαμβάνονται τυπικές επιθεωρήσεις 
και η εξουσία να επιβληθεί περαιτέρω 
λιτότητα· τονίζει ότι αυτό θα εφαρμοστεί 
και σε άλλες χώρες μετά την έξοδό τους 
από τα προγράμματά τους·

Or. en

Τροπολογία 441
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
εφαρμοστούν δημοσιονομικές πολιτικές 
με σκοπό την καταπολέμηση των 
υπερβολικών δαπανών, οι οποίες να 
βασίζονται σε μια φορολογική διάσταση 
που θα περιλαμβάνει αφενός αύξηση της 
φορολόγησης των μερισμάτων και των 
κερδών και αφετέρου μείωση της 
επιβάρυνσης των εργαζομένων και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας 
στα κράτη τα κεφάλαια που καθιστούν 
δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία 
τους·

Or. pt

Τροπολογία 442
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει την πλήρη αποτυχία των 
δημοσιονομικών στόχων του 
προγράμματος της Τρόικας στην 
Πορτογαλία, όπου το δημόσιο χρέος έχει 
αυξηθεί από το 94% του ΑΕγχΠ το 2010 
στο 127,8% το 2013. Επισημαίνει επίσης 
τη σοβαρή μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη ζημία που υπέστη η 
πορτογαλική οικονομία λόγω της 
σημαντικής μετανάστευσης ειδικευμένων 
εργαζομένων και καταρτισμένων νέων, 
και την απότομη και επιταχυνόμενη 
μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας 
καθ' όλη την περίοδο του προγράμματος 
προσαρμογής·

Or. en



AM\1017184EL.doc 57/200 PE528.080v01-00

EL

Τροπολογία 443
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής και ότι δεν υφίστανται 
τέτοιου είδους κατάλληλα οικονομικά 
μοντέλα με κατάλληλους ειδικούς ανά 
χώρα δείκτες, σχεδιασμένους για τον 
υπολογισμό του αντίκτυπου σημαντικών 
αλλαγών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν 
ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

Or. fi

Τροπολογία 444
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα 
διαπράχθηκε μεγάλης κλίμακας απάτη σε 
σχέση με το ανωτέρω θέμα κατά τα έτη 

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες·
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που προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 445
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστου και 
αποτελεσματικού προγράμματος
προσαρμογής αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι οι οικονομικές προβλέψεις περιέχουν 
συνήθως ένα επίπεδο αβεβαιότητας και 
αστάθειας∙ αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες και 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
βελτιώσεις στην ποιότητα και την 
αξιοπιστία των στατιστικών· επισημαίνει 
ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε μεγάλης 
κλίμακας απάτη σε σχέση με το ανωτέρω 
θέμα κατά τα έτη που προηγήθηκαν της 
κατάρτισης του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 446
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
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δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος· σημειώνει ότι στην 
Πορτογαλία, οι οικονομικοί δείκτες στους 
οποίους βασίστηκαν οι διαπραγματεύσεις 
και οι όροι του μνημονίου ήταν 
εσφαλμένοι, γεγονός το οποίο επηρέασε 
αρνητικά την εφαρμογή του 
προγράμματος προσαρμογής· 

Or. pt

Τροπολογία 447
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος, η οποία αποκαλύφθηκε 
σταδιακά εντός μεγάλου χρονικού 
διαστήματος, οδηγώντας ως εκ τούτου 
στην αναγκαστική αναπροσαρμογή των 
πολλαπλασιαστών, των προβλέψεων και 
των προτεινόμενων μέτρων·
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Or. en

Τροπολογία 448
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα υπήρξαν 
πολλά περιστατικά λανθασμένων 
αναφορών όσον αφορά τα στατιστικά 
στοιχεία και την κακοδιαχείριση του 
στατιστικού συστήματος κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν του προγράμματος  
χαιρετίζει την αποφασιστική δράση της 
ελληνικής κυβέρνησης για επείγουσα και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της ίδρυσης της ανεξάρτητης Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής τον Μάρτιο του 2010·

Or. en

Τροπολογία 449
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα, 
οικονομική εμπειρογνωμοσύνη και 
απομάκρυνση από τη νεοφιλελεύθερη 
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προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

οικονομική θεωρία για τη δημιουργία 
προγραμμάτων προσαρμογής που θα 
προάγουν την ανάπτυξη, θα είναι 
ισορροπημένα και θα διαθέτουν 
δημοκρατική νομιμοποίηση· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν ήταν 
πάντοτε διαθέσιμα επαρκή στατιστικά 
στοιχεία και πληροφορίες· επισημαίνει ότι 
στην Ελλάδα διαπράχθηκε μεγάλης 
κλίμακας απάτη σε σχέση με το ανωτέρω 
θέμα κατά τα έτη που προηγήθηκαν της 
κατάρτισης του προγράμματος και ότι το 
ευρωπαϊκό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων, δεν ήταν 
διατεθειμένο να αντιμετωπίσει με 
κατάλληλα μέτρα την προφανή απάτη 
που διαπράχθηκε·

Or. de

Τροπολογία 450
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση  ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα τα οποία 
θα είναι ειδικά για κάθε χώρα καθώς και 
για τη ζώνη του ευρώ, θα βασίζονται σε 
συντηρητικές υποθέσεις, ανεξάρτητα 
στοιχεία, στη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων, στη διαφάνεια και στη 
δίκαιη κατανομή των προσπαθειών 
αναπροσαρμογής, για τη δημιουργία 
αξιόπιστων και αποτελεσματικών 
προγραμμάτων προσαρμογής· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν ήταν 
πάντοτε διαθέσιμα επαρκή στατιστικά 
στοιχεία και πληροφορίες· επισημαίνει ότι 
στην Ελλάδα διαπράχθηκε μεγάλης 
κλίμακας απάτη κατά τα έτη που 
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προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 451
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος· επισημαίνει ότι ο μη 
εντοπισμός αυτής της μεγάλης κλίμακας 
απάτης υποδεικνύει αμέλεια από την 
πλευρά, μεταξύ άλλων, της ΕΕ·

Or. fi

Τροπολογία 452
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
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δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν 
πάντοτε διαθέσιμα επαρκή στατιστικά 
στοιχεία και πληροφορίες στο παρεχόμενο 
σύντομο χρονικό διάστημα∙ επισημαίνει 
ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε μεγάλης 
κλίμακας απάτη σε σχέση με το ανωτέρω 
θέμα κατά τα έτη που προηγήθηκαν της 
κατάρτισης του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 453
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που 
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

20. υπογραμμίζει ότι απαιτούνται 
κατάλληλα οικονομικά μοντέλα με 
αποδεδειγμένη αξία στην πράξη για τη 
δημιουργία αξιόπιστων και 
αποτελεσματικών προγραμμάτων 
προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
δεν ήταν πάντοτε διαθέσιμα επαρκή 
στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι στην Ελλάδα διαπράχθηκε 
μεγάλης κλίμακας απάτη σε σχέση με το 
ανωτέρω θέμα κατά τα έτη που
προηγήθηκαν της κατάρτισης του 
προγράμματος·

Or. de

Τροπολογία 454
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επισημαίνει ότι οι ακροάσεις που 
διεξήχθησαν με εκπροσώπους της 
Επιτροπής, της ΕΚΤ, του ΕΜΣ και του 
ΔΝΤ κατέδειξαν ότι τα κράτη μέλη που 
υπάγονται σε πρόγραμμα προσαρμογής 
δεν διέθεταν εναλλακτική λύση από το να 
υποβληθούν σε προσαρμογή· κατανοεί 
επιπλέον από τις ακροάσεις ότι οι 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, 
παρότι είναι ήδη πολύ υψηλές και 
οδυνηρές, θα ήταν μεγαλύτερες σε 
μέγεθος σε περίπτωση άτακτης 
χρεοκοπίας·

Or. en

Τροπολογία 455
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. επισημαίνει στην περίπτωση της 
Ελλάδας την έλλειψη κατάλληλων 
ελεγκτικών μηχανισμών και σαφών 
εργαλείων υπολογισμού του ελλείμματος 
τόσο σ΄ ευρωπαϊκό όσο κι εθνικό επίπεδο 
κατά τα έτη που προηγήθηκαν της 
κατάρτισης του προγράμματος όπως και 
διαφορές μεταξύ κυβερνήσεων στον 
τρόπο υπολογισμού των δημοσιονομικών 
στοιχείων·

Or. el

Τροπολογία 456
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει ότι η απόκλιση στα επιτόκια
ειδικά μεταξύ των ελληνικών και των 
γερμανικών κρατικών ομολόγων 
μειώθηκε μόνο αφότου η ΕΚΤ 
ανακοίνωσε το οικείο πρόγραμμα του 
ΟΝΣ καταδεικνύοντας την αποτυχία των 
προγραμμάτων προσαρμογής για τους 
σκοπούς της διαχείρισης της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 457
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. θεωρεί ότι, από πολιτική άποψη, το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν μπορεί να 
επιβιώσει με τον μόνιμο διαχωρισμό 
μεταξύ μελών πιστωτών και μελών 
χρεωστών. επισημαίνει ότι, από 
οικονομική άποψη, η απόφαση της 
Ευρωομάδας κατά μιας δημοσιονομικής 
ένωσης και υπέρ της ώθησης ορισμένων 
κρατών μελών στην εσωτερική 
υποτίμηση οδηγεί ολόκληρη τη ζώνη του 
ευρώ σε μόνιμη ύφεση, σε αυξανόμενη 
ανεργία και σε αποπληθωρισμό, και 
συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την 
παγκόσμια οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 458
Jürgen Klute, Marisa Matias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. υπενθυμίζει το γεγονός ότι αυτό που 
νοείται ως δημοσιονομική κρίση είναι, 
στην πραγματικότητα, κρίση του 
ισοζυγίου πληρωμών σε συνδυασμό με 
την τραπεζική κρίση. Αποδοκιμάζει 
περαιτέρω τις αυξανόμενες οικονομικέςν 
ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών 
με υψηλό επίπεδο εξαγωγικής 
βιομηχανίας και των κρατών μελών με 
χαμηλότερο επίπεδο εξαγωγών, ενώ το 
επίπεδο του πληθωρισμού σε ορισμένα 
κράτη μέλη ήταν σημαντικά χαμηλότερο 
από 2% και σε άλλες χώρες σημαντικά 
υψηλότερο, ενώ αυτή η αναντιστοιχία 
ενίσχυσε περαιτέρω τη δημιουργία 
οικονομικών ανισορροπιών μεταξύ των 
εν λόγω κρατών μελών. Επισημαίνει, 
συνεπώς, ότι από απόψεως πραγματικών 
περιστατικών, η επιβολή αναγκαστικής 
λιτότητας δεν δικαιολογείται στην 
πλειονότητα των χωρών της κρίσης, 
ιδίως στις περιπτώσεις της Ιρλανδίας, 
της Ισπανίας και της Κύπρου. 
Επισημαίνει ότι μεταξύ 2000 και 2007, το 
μόνο έλλειμμα στον κρατικό 
προϋπολογισμό της Ιρλανδίας 
σημειώθηκε το 2002, με μόνο 0,4 τοις 
εκατό του ΑΕγχΠ·

Or. en

Τροπολογία 459
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. θεωρεί ότι το μνημόνιο που 
υπεγράφη με την Πορτογαλία έχει 
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προσφέρει στον τραπεζικό τομέα και στις 
μεγάλες επιχειρήσεις ένα πακέτο 
στήριξης και εγγυήσεων εκατομμυρίων, 
παραδίδοντας τους δημόσιους πόρους 
στην τοκογλυφία και την κερδοσκοπία 
των χρηματοπιστωτικών αγορών·

Or. pt

Τροπολογία 460
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ·
επισημαίνει περαιτέρω ότι δεν υπάρχει 
καμία εγγύηση ότι αυτό δεν πρόκειται να 
συμβεί μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης 
ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτικής 
συνδρομής και δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα δεν έχει 
αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε 
τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη 
μέλη· αποδοκιμάζει την οικονομική και 
κοινωνική ύφεση που έγινε εμφανής όταν 
τέθηκαν σε εφαρμογή οι δημοσιονομικές 
και μακροοικονομικές διορθώσεις·

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις· σημειώνει 
επίσης ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτικής 
συνδρομής και δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα δεν έχει 
αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε 
τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. de

Τροπολογία 461
Burkhard Balz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι δεν υπάρχει 
καμία εγγύηση ότι αυτό δεν πρόκειται να 
συμβεί μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης 
ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτικής 
συνδρομής και δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα δεν έχει 
αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε 
τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη 
μέλη· αποδοκιμάζει την οικονομική και 
κοινωνική ύφεση που έγινε εμφανής όταν 
τέθηκαν σε εφαρμογή οι δημοσιονομικές 
και μακροοικονομικές διορθώσεις·

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις· σημειώνει 
επίσης ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτικής 
συνδρομής και δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα δεν έχει 
αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε 
τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 462
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
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μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· σημειώνει 
ότι η χρηματοδοτική συνδρομή και το 
πρώτο πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής που δεν εφαρμόστηκε 
ικανοποιητικά στην Ελλάδα δεν έχει 
αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε 
τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη 
μέλη· αποδοκιμάζει την οικονομική και 
κοινωνική ύφεση που έγινε εμφανής όταν 
τέθηκαν τελικά όντως σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

Or. de

Τροπολογία 463
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια 
ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση 
της κρίσης σε άλλα κράτη μέλη· 
αποδοκιμάζει την οικονομική και 
κοινωνική ύφεση που έγινε εμφανής όταν 

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι παρά ορισμένες αδυναμίες 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η 
ακεραιότητα της ζώνης του ευρώ έχει 
διασφαλιστεί και είναι πλέον αμετάκλητη· 
αποδοκιμάζει την οικονομική και 
κοινωνική ύφεση που έγινε εμφανής όταν 
τέθηκαν σε εφαρμογή οι δημοσιονομικές 
και μακροοικονομικές διορθώσεις·
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τέθηκαν σε εφαρμογή οι δημοσιονομικές 
και μακροοικονομικές διορθώσεις·

Or. en

Τροπολογία 464
Lorenzo Fontana, Matteo Salvini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που 
θα επέφερε εξαιρετικά σοβαρές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
καθώς και δευτερογενείς συνέπειες 
ανυπολόγιστου μεγέθους για άλλες χώρες, 
και, ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

21. επισημαίνει ότι τα προγράμματα που 
συνδέονται με τη χρηματοδοτική 
συνδρομή επέφεραν εξαιρετικά σοβαρές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
καθώς και δευτερογενείς συνέπειες 
ανυπολόγιστου μεγέθους για άλλες χώρες· 
σημειώνει επίσης ότι το πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής και 
δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

Or. it

Τροπολογία 465
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις· τονίζει ότι τα δρακόντεια 
μέτρα λιτότητας δεν μπόρεσαν να 
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη της 
αγοράς, και ότι οι αποκλίσεις στα υψηλά 
επιτόκια δημοσίου χρέους άρχισαν να 
μειώνονται σταδιακά μόνο αφότου η ΕΚΤ 
ανακοίνωσε εν τέλει το οικείο πρόγραμμα 
του OΝΣ τον Αύγουστο του 2012·

Or. en

Τροπολογία 466
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 

21. χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι 
κύριοι στόχοι της χρηματοδοτικής 
συνδρομής οδήγησαν βραχυπρόθεσμα 
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εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

στην αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης 
αδυναμίας εξυπηρέτησης του δημόσιου 
χρέους που θα επέφερε εξαιρετικά σοβαρές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, 
καθώς και δευτερογενείς συνέπειες 
ανυπολόγιστου μεγέθους για άλλες χώρες, 
και, ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
ωστόσο ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι 
αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

Or. en

Τροπολογία 467
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· σημειώνει 
επίσης ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτικής 
συνδρομής και δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα δεν έχει 
αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε 
τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη 
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Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

μέλη· αποδοκιμάζει την οικονομική και 
κοινωνική ύφεση που έγινε εμφανής όταν 
τέθηκαν σε εφαρμογή οι δημοσιονομικές 
και μακροοικονομικές διορθώσεις·

Or. pt

Τροπολογία 468
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις και ζητεί να ληφθούν υπόψη 
οι επιπτώσεις αυτές στις αναθεωρημένες 
πολιτικές∙

Or. en
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Τροπολογία 469
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· σημειώνει 
επίσης ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτικής 
συνδρομής και δημοσιονομικής 
προσαρμογής στην Ελλάδα δεν έχει 
αποτρέψει μια ελεγχόμενη χρεοκοπία ούτε 
τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη 
μέλη· εκφράζει τη λύπη του για την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις∙

Or. en

Τροπολογία 470
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
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και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· τονίζει ότι 
δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό δεν 
πρόκειται να συμβεί μακροπρόθεσμα· 
τονίζει επίσης ότι το πρόγραμμα 
χρηματοδοτικής συνδρομής και 
δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

Or. fi

Τροπολογία 471
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
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άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που 
ενισχύθηκε όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις∙

Or. en

Τροπολογία 472
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν εκδηλώθηκε η οικονομική 
κρίση και, ως απάντηση σε αυτήν,
τέθηκαν σε εφαρμογή οι δημοσιονομικές 
και μακροοικονομικές διορθώσεις·

Or. fi

Τροπολογία 473
Ildikó Gáll-Pelcz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που 
έγινε εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή 
οι δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την ύφεση
στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης 
και της κοινωνικής πρόνοιας που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

Or. hu

Τροπολογία 474
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
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δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
οικονομική και κοινωνική ύφεση που 
σημειώθηκε μεταξύ άλλων και ως 
αποτέλεσμα των εσφαλμένων 
δημοσιονομικών και μακροοικονομικών 
μέτρων·

Or. de

Τροπολογία 475
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 

21. επισημαίνει ότι η χρηματοδοτική 
συνδρομή οδήγησε βραχυπρόθεσμα στην 
αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης αδυναμίας 
εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους που θα 
επέφερε εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και 
δευτερογενείς συνέπειες ανυπολόγιστου 
μεγέθους για άλλες χώρες, και, 
ενδεχομένως, την αναγκαστική έξοδο 
χωρών από τη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση 
ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί 
μακροπρόθεσμα· σημειώνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής 
και δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
Ελλάδα δεν έχει αποτρέψει μια ελεγχόμενη 
χρεοκοπία ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε 
άλλα κράτη μέλη· αποδοκιμάζει την 
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οικονομική και κοινωνική ύφεση που έγινε 
εμφανής όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι 
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές 
διορθώσεις·

οικονομική και κοινωνική φαύλη ύφεση 
που έγινε εμφανής όταν τέθηκαν σε 
εφαρμογή οι δημοσιονομικές και 
μακροοικονομικές διορθώσεις·

Or. en

Τροπολογία 476
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η λήψη 
αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά 
τη διάρκεια της κρίσης ήταν κατά 
καιρούς αποσπασματική, ασυνάρτητη και 
καθυστερημένη, σημειώνει δε ότι οι 
αδυναμίες αυτές είχαν αρνητικές 
επιπτώσεις στις χώρες της κρίσης και 
διευκόλυναν δευτερογενείς επιπτώσεις·

Or. en

Τροπολογία 477
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
καθυστέρηση της αναδιάρθρωσης του 
ελληνικού χρέους και οι ακατάλληλες 
συνεισφορές των υψηλών ιδιωτικών 
εισοδημάτων και περιουσιακών 
στοιχείων, κυρίως λόγω της αντίθεσης 
των ενωσιακών συνιστωσών της 
Τρόικας, και ειδικότερα της ΕΚΤ, 
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επιδείνωσε τις προοπτικές βιωσιμότητας 
του χρέους της χώρας· επισημαίνει ότι η 
συσσωρευμένη ιστορική εμπειρία της 
κρίσης του δημόσιου χρέους κατέδειξε 
ότι οι αναδιαρθρώσεις χρέους σε πολλές 
περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν πολύ 
αργά και ήταν ανεπαρκείς, με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζουν την 
οικονομική ανάκαμψη, να αποτρέπουν τις 
επενδύσεις και να δημιουργούν ευκαιρίες 
για τους ιδιώτες πιστωτές να 
επωφεληθούν οικονομικά στην πορεία 
προς την αναπόφευκτη αναδιάρθρωση, 
με τους επίσημους πιστωτές –δηλαδή 
τους φορολογούμενους– να φέρουν το 
βάρος· 

Or. en

Τροπολογία 478
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. εκφράζει τη λύπη του για την τυπική 
αντιμετώπιση της ΕΚΤ όσον αφορά τη μη 
προβολή αντιρρήσεων σχετικά με τα 
προγράμματα επείγουσας βοήθειας υπό 
μορφή ρευστότητας (ELA) που 
προφανώς δεν ήταν σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΚΤ σχετικά με τη στήριξη 
σε αφερέγγυα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα. Επισημαίνει ότι, ενώ μπορεί να 
έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες, η μη 
προβολή αντιρρήσεων οδήγησε στη 
χρηματοδότηση αφερέγγυων τραπεζών·

Or. en
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Τροπολογία 479
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι όσον αφορά τη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI)
στην Ελλάδα, οι αλυσιδωτές συνέπειες 
στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου δεν 
εξετάστηκαν επαρκώς, παρότι το θέμα 
τέθηκε σε εύθετο χρόνο, εκφράζεται δε η 
άποψη ότι τα περιουσιακά στοιχεία που 
αφορούσαν ορισμένα μεγαλύτερα κράτη 
μέλη προστατεύθηκαν εκ νέου·

Or. en

Τροπολογία 480
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η 
Τρόικα δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα 
σχετικά με τη διάγνωση, τη στρατηγική 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, 
ένα σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 481
Markus Ferber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει 
επηρεάσει επίσης την ανάλυση από την 
Τρόικα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι,
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει τη λύπη του για τις ενίοτε 
υπεραισιόδοξες παραδοχές της Τρόικας· 
εκφράζει τη λύπη του διότι, μεταξύ άλλων 
και ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των 
προγραμμάτων με πολύ αργούς ρυθμούς, 
δεν μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. de

Τροπολογία 482
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει 
επηρεάσει επίσης την ανάλυση από την 
Τρόικα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
και προβλέψεις της Τρόικας· 
υπογραμμίζει ειδικότερα, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι υπερβολικά αισιόδοξες 
προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν 
οδηγήσει σε απαράδεκτα υψηλό αριθμό 
αναθεωρήσεων της βιωσιμότητας του 
χρέους για κάποιες χώρες που υπάγονται 
σε πρόγραμμα· εξετάζει με ανησυχία το 
γεγονός ότι οι άστοχες προβλέψεις έχουν 
οδηγήσει στην απώλεια αξιοπιστίας της 
Τρόικας και των μελών της· εκφράζει τη 
λύπη του για την ανεπαρκή αναγνώριση 
της πολιτικής αντίστασης ορισμένων 
κρατών μελών στην αλλαγή· επισημαίνει 
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ότι οι εν λόγω παράγοντες συνέβαλαν στη 
μη εκπλήρωση των δημοσιονομικών 
στόχων·

Or. en

Τροπολογία 483
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, που προέρχονται 
κυρίως από ανεπαρκή και επιφανειακή 
γνώση των χωρών που υπάγονται σε 
δημοσιονομική προσαρμογή· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι αυτό έχει 
επηρεάσει επίσης την ανάλυση από την 
Τρόικα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι 
παρά τις σοβαρές προσπάθειες και τις 
σχετικές μεταρρυθμίσεις που 
διεξήχθησαν από τις εθνικές κυβερνήσεις 
υπό αυτήν την έννοια·

Or. en

Τροπολογία 484
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23



PE528.080v01-00 84/200 AM\1017184EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει 
επηρεάσει επίσης την ανάλυση από την 
Τρόικα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, οι οποίες 
προκλήθηκαν επίσης από τη 
διστακτικότητα με την οποία ορισμένα 
κράτη μέλη έθεσαν σε εφαρμογή 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε 
δημοσιονομικό και οικονομικό επίπεδο. 
Επισημαίνει ότι η ανάλυση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης 
βασίστηκε στη δημιουργία σταθερής 
ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης και 
με μακροπρόθεσμη προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 485
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
συνεχείς υπερβολικά αισιόδοξες 
παραδοχές της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και 
για την ανεπαρκή αναγνώριση των 
οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων 
των πολιτικών που προτάθηκαν στα 
κράτη μέλη· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει άμεσα την 
ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης∙ 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι οι οποίοι ήταν σε 
μεγάλο βαθμό μη ρεαλιστικοί·
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Or. en

Τροπολογία 486
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. διαπιστώνει τις ενίοτε υπερβολικά 
αισιόδοξες παραδοχές της Τρόικας, ιδίως 
σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, 
αλλά και την ανεπαρκή αναγνώριση της 
πολιτικής αντίστασης ορισμένων κρατών 
μελών απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι αυτό έχει 
επηρεάσει επίσης την ανάλυση από την 
Τρόικα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. de

Τροπολογία 487
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή, η οποία ασφαλώς 
είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εκ των 
προτέρων· εκφράζει τη λύπη του για το 
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αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει επίσης την 
ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα των 
πολιτικών αντιδράσεων και της 
ανεπαρκούς εφαρμογής των μέτρων, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. fi

Τροπολογία 488
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
συστηματικά μεροληπτικές και
υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές της 
Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση των 
διασυνοριακών δευτερογενών συνεπειών 
και της πολιτικής αντίστασης ορισμένων 
κρατών μελών απέναντι στην αλλαγή· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτό έχει επηρεάσει επίσης την ανάλυση 
από την Τρόικα της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 489
Burkhard Balz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. επισημαίνει τις ενίοτε υπερβολικά 
αισιόδοξες παραδοχές της Τρόικας, ιδίως 
σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, 
αλλά και για την ανεπαρκή αναγνώριση 
της πολιτικής αντίστασης ορισμένων 
κρατών μελών απέναντι στην αλλαγή∙
φρονεί ότι αυτό έχει επηρεάσει επίσης την 
ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι· υπογραμμίζει 
επιπλέον ότι οι ισχυροί και φιλόδοξοι όροι 
είναι εξίσου σημαντικοί για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος του ηθικού 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 490
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 
δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση·

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 
δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση· 
εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το 
γεγονός ότι ανέκαθεν ήταν αδύνατο να 
συζητηθούν επαρκώς οι λόγοι για τις 
υψηλότερες από το αναμενόμενο 
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οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
των μέτρων, τα εναλλακτικά μέτρα, οι 
τεράστιες και επίμονες αποκλίσεις των 
τιμών που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τις 
προβλέψεις, καθώς και οι παραδοχές της 
εν λόγω πρόβλεψης·

Or. en

Τροπολογία 491
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 
δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση·

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 
δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση και θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
πραγματικές συνθήκες που επικρατούν 
στην οικονομία και στην κοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 492
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 
δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 
δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
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αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση·

αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση· 
επισημαίνει ότι αυτά δεν συνιστούν 
επαρκή μέσα λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 493
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα
δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση·

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 
δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση, αλλά 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν έδωσαν στην 
κοινή γνώμη τη δυνατότητα να 
σχηματίσει μια αναλυτική εικόνα για τις 
διαπραγματεύσεις·

Or. de

Τροπολογία 494
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 22. επισημαίνει ότι από την αρχή η Τρόικα 
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δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, ένα 
σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση·

δημοσίευε αναλυτικά έγγραφα σχετικά με 
τη διάγνωση, τη στρατηγική για την 
αντιμετώπιση πρωτοφανών προβλημάτων, 
ένα σύνολο μέτρων πολιτικής τα οποία 
εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την οικεία 
εθνική κυβέρνηση και οικονομικές 
προβλέψεις, και όλα αυτά 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση·

Or. en

Τροπολογία 495
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία, 
αλλά και για την ανεπαρκή αναγνώριση 
της πολιτικής αντίστασης ορισμένων 
κρατών μελών απέναντι στην αλλαγή∙ 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτό έχει επηρεάσει επίσης την ανάλυση 
από την Τρόικα της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 496
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές της 
Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την εξέλιξη 
του χρέους και το έλλειμμα, αλλά και για
την ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή∙ εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 497
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη και την ανεργία, 
αλλά και για την ανεπαρκή αναγνώριση 
της πολιτικής αντίστασης ορισμένων 
κρατών μελών απέναντι στην αλλαγή∙ 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτό έχει επηρεάσει επίσης την ανάλυση 
από την Τρόικα της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. en
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Τροπολογία 498
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν όλοι οι 
δημοσιονομικοί στόχοι εντός του 
προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 499
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίανσης και 
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εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

οικονομικής ανάπτυξης∙ επισημαίνει ότι, 
ως αποτέλεσμα, δεν μπόρεσαν να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 500
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση της πολιτικής 
αντίστασης ορισμένων κρατών μελών 
απέναντι στην αλλαγή· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει 
επίσης την ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

23. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τις 
ενίοτε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές 
της Τρόικας, ιδίως σε ό,τι αφορά την 
οικονομική ανάπτυξη, αλλά και για την 
ανεπαρκή αναγνώριση των αρνητικών 
οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτό έχει επηρεάσει επίσης την 
ανάλυση από την Τρόικα της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και οικονομικής ανάπτυξης· 
επισημαίνει ότι, ως αποτέλεσμα, δεν 
μπόρεσαν να εκπληρωθούν οι 
δημοσιονομικοί στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 501
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει ότι όταν λήφθηκαν 
αποφάσεις σχετικά με τα προγράμματα 
από την Ευρωομάδα, ήταν ευρέως 
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γνωστό και αποδεκτό ότι τα διαρθρωτικά 
ελλείμματα στις χώρες που έχουν υπαχθεί 
σε πρόγραμμα θα αυξάνονταν περαιτέρω 
μετά την έναρξη των προγραμμάτων 
συνδρομής· υπενθυμίζει ότι η αύξηση του 
ελλείμματος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 
χορήγηση περισσότερου χρόνου στις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
προκειμένου να αναπροσαρμοστούν· 
επιδοκιμάζει την κατάρτιση σχεδίου από 
την Τρόικα το οποίο άφηνε εξ αρχής 
μεγαλύτερα περιθώρια στις χώρες αντί 
της επιβολής περικοπών δαπανών με 
μοναδικό σκοπό την ταχεία μείωση των 
ελλειμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 502
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. αντιλαμβάνεται από τις ακροάσεις 
ότι υπάρχει μια αυστηρή σχέση μεταξύ 
της διάρκειας του προγράμματος 
προσαρμογής και της βοήθειας που 
παρέχεται μέσω των ειδικών ταμείων, 
όπως ο ΕΜΣ, το οποίο σημαίνει ότι μια 
αύξηση της περιόδου προσαρμογής θα 
σήμαινε αναπόφευκτα τη διάθεση και την 
παροχή εγγυήσεων για σημαντικά 
μεγαλύτερα ποσά από τις άλλες χώρες 
της ζώνης του ευρώ και το ΔΝΤ, κάτι που 
δεν ήταν πολιτικά εφικτό λαμβάνοντας 
υπόψη τα ήδη πολύ υψηλά οικεία ποσά· 
επισημαίνει ότι η διάρκεια των 
προγραμμάτων προσαρμογής και των 
περιόδων αποπληρωμής είναι σαφώς 
μεγαλύτερη απ’ ό,τι σε συνήθη 
προγράμματα χρηματοδοτικής 
συνδρομής του ΔΝΤ·
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Or. en

Τροπολογία 503
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. σημειώνει την έλλειψη αποδεικτικών 
στοιχείων και την ανακριβή ανάλυση στα 
οποία βασίστηκε η πολιτική της Τρόικας· 
σημειώνει επιπλέον και εκφράζει τη λύπη 
του για τη μη συμμετοχή εθνικών 
ενδιαφερόμενων μερών και την έλλειψη 
σεβασμού των δημοκρατικών 
διαδικασιών κατά τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μέτρων προσαρμογής· ζητεί 
την άμεση και ουσιαστική αναθεώρηση 
των μνημονίων συνεννόησης τα οποία θα 
πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις 
επενδύσεις και την απασχόληση και να 
συμπεριλαμβάνουν ποσοτικούς στόχους 
για τη μείωση της φτώχειας· ζητεί τα εν 
λόγω αναθεωρημένα προγράμματα να 
δεσμεύονται αποτελεσματικά από τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να 
σχεδιάζονται και να παρακολουθούνται 
σε συνεργασία με τους κοινωνικούς 
εταίρους των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 504
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. σημειώνει ότι στην Ελλάδα παρόλο 
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που οι μισθοί, οι συντάξεις και τα 
επιδόματα έχουν μειωθεί δραματικά, 
παρά την αύξηση της ανεργίας σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα, τη μείωση των 
κοινωνικών δαπανών, την αποδόμηση 
του κράτους και της κοινωνικής 
πρόνοιας, δεν επήλθε ούτε σε 
υποδεέστερο επίπεδο η εκτιμώμενη 
ανάκαμψη ούτε η επιθυμητή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 505
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των 
λόγων του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ·
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

24. διαπιστώνει ότι η μείωση των 
διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής θα 
μειώσει μεσοπρόθεσμα έως 
μακροπρόθεσμα σε όλες τις εν λόγω 
χώρες τον λόγο του δημόσιου χρέους προς 
το ΑΕΠ·

Or. de

Τροπολογία 506
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
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χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, καθώς 
οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν οδήγησαν 
σε παρατεταμένη ύφεση, πράγμα το οποίο 
επηρέασε αρνητικά τις εισπράξεις φόρων 
και οδήγησε με μια προβλεπόμενη 
αύξηση των κοινωνικών μεταβιβάσεων· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· επισημαίνει, 
ως εκ τούτου, την ανεπάρκεια των 
προγραμμάτων να μειώσουν 
αποτελεσματικά τα επίπεδα χρέους·

Or. en

Τροπολογία 507
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
σημαντική μείωση των διαρθρωτικών 
ελλειμμάτων σε όλες τις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα από την έναρξη των 
αντίστοιχων προγραμμάτων παροχής 
συνδρομής, η οποία συνιστά από μόνη της 
θετική ένδειξη χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης, δεν έχει ακόμη οδηγήσει 
σε μείωση των λόγων του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ∙ υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, 
ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ 
έχει αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· τονίζει 
ότι, σε ορισμένες από τις χώρες αυτές, 
μεγάλο μέρος της ανάπτυξης του χρέους 
και του ΑΕΠ οφείλεται στην αναγνώριση 
προϋπαρχουσών οφειλών και την 
υποχρεωτική αναγνώριση χρέους 
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διαφόρων κρατικών επιχειρήσεων που 
δεν είχαν ληφθεί σωστά υπόψη κατά τον 
αρχικό σχεδιασμό των προγραμμάτων 
προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 508
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής μέχρις 
στιγμής δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε 
μείωση των λόγων του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ· σημειώνει ότι, αντιθέτως, ο 
λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ 
έχει αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· 
αναγνωρίζει ότι συνήθως πρέπει να 
περάσουν πολλά χρόνια μέχρι οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να 
συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση 
της παραγωγής· 

Or. en

Τροπολογία 509
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 



AM\1017184EL.doc 99/200 PE528.080v01-00

EL

χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· πιστεύει ότι 
η ακριβής εκτίμηση των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών έχει κρίσιμη σημασία 
προκειμένου η φορολογική προσαρμογή 
να καταφέρει να μειώσει τον λόγο του 
δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΚΤ να λαμβάνουν 
υπόψη τις μεγαλύτερες τιμές 
πολλαπλασιαστών σε καιρούς κρίσης 
κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων 
προσαρμογής και των συνιστώμενων 
πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 510
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· υποστηρίζει 
τη δήλωση κατά τη σύνοδο κορυφής της 
ζώνης του ευρώ της 29ης Ιουνίου 2012 
σχετικά με την επιτακτική ανάγκη να 
σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 
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τραπεζών και κρατών·

Or. en

Τροπολογία 511
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

24. επικροτεί τη μείωση των 
διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής· 
σημειώνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη 
οδηγήσει σε μείωση των λόγων του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· σημειώνει
ότι, αντιθέτως, ο λόγος του δημόσιου 
χρέους προς το ΑΕΠ έχει αυξηθεί απότομα 
σε όλες τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 512
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, εξαιτίας των 
μονόπλευρων μέτρων λιτότητας, ο λόγος 
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αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

Or. de

Τροπολογία 513
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· σημειώνει 
ότι η πρόοδος προς πιο βιώσιμα επίπεδα 
ιδιωτικού χρέους είναι απαραίτητη για 
μακροπρόθεσμη σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 514
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 

24. διαπιστώνει ότι η μείωση των 
διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
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έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

Or. de

Τροπολογία 515
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η μείωση 
των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ· 
υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

24. σημειώνει ότι η μείωση των 
διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
από την έναρξη των αντίστοιχων 
προγραμμάτων παροχής συνδρομής δεν 
έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των λόγων 
του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ∙
σημειώνει ότι, αντιθέτως, ο λόγος του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει 
αυξηθεί απότομα σε όλες τις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· 
υπογραμμίζει ότι η λήψη δανείων υπό 
όρους οδηγεί φυσιολογικά σε αύξηση του 
δημόσιου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 516
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. επισημαίνει την έκθεση της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Fiscal 
consolidations and spillovers in the Euro 
area periphery and core» 
(Δημοσιονομικές εξυγιάνσεις και οι 
δευτερογενείς επιπτώσεις τους στην 
περιφέρεια και τον πυρήνα της ζώνης του 
ευρώ), η οποία τονίζει ότι «η συμμετρία 
των φορολογικών προσαρμογών σε όλες 
τις χώρες της ζώνης του ευρώ εμποδίζει 
την ίδια στιγμή την προσαρμογή αυτή, με 
αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις των 
εξυγιάνσεων στις (…) βασικές χώρες της 
ζώνης του ευρώ, επιδεινώνοντας 
περαιτέρω την ανάπτυξη στις 
ελλειμματικές χώρες. Αυτές οι αρνητικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις έχουν 
δυσχεράνει την προσαρμογή στην 
περιφέρεια και έχουν επιτείνει την 
προσωρινή επιδείνωση των λόγων του 
δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ σε χώρες 
που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα και σε 
ευάλωτες χώρες»·

Or. en

Τροπολογία 517
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. σημειώνει ότι, στην περίπτωση της 
Ελλάδας, ο λόγος του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ έχει αυξηθεί, από το 2009, 
κατά περίπου πενήντα τοις εκατό (50%) 
και ότι, σύμφωνα με την έκθεση του 
ΟΟΣΑ, το 2020, το δημόσιο χρέος θα 
ανέλθει στο 157% του ΑΕΠ έναντι 124% 
που προβλέπεται από το μνημόνιο 
συνεννόησης·

Or. en
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Τροπολογία 518
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. σημειώνει ότι το πλέον κατάλληλο 
μέσο για τη σταθεροποίηση του δημοσίου 
χρέους δεν προέκυψε από τα 
προγράμματα προσαρμογής, αλλά από τα 
μη συμβατικά μέτρα της ΕΚΤ, ιδίως, τις 
ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού του 2012·

Or. en

Τροπολογία 519
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση 
του δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή 
στις προβλέψεις του σχετικά με την 
ανάπτυξη πριν από τον Οκτώβριο του 
2012, αλλά ότι τον Νοέμβριο του 2012 η 
Επιτροπή δήλωσε ότι οι εσφαλμένες 
προβλέψεις δεν οφείλονταν στην 
υποτίμηση των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών· επισημαίνει ότι δεν 
δόθηκε συνέχεια στη δημόσια αυτή 
διαφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του 
ΔΝΤ·

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με απόλυτη βεβαιότητα·

Or. de
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Τροπολογία 520
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα·
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

25. υπογραμμίζει ότι μια κατάλληλη 
εκτίμηση του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή είναι απαραίτητη 
προκειμένου να δημιουργηθούν αξιόπιστα 
και αποτελεσματικά προγράμματα 
προσαρμογής· υπενθυμίζει ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012· 
σημειώνει ότι η περίοδος αυτή 
περιλαμβάνει τα συμπεράσματα όλων των 
μνημονίων συνεννόησης εκτός ενός που 
βρίσκεται υπό εξέταση στην παρούσα 
έκθεση· υπενθυμίζει ότι τον Νοέμβριο του 
2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι 
οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν οφείλονταν 
στην υποτίμηση των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών· επισημαίνει, ωστόσο, 
ότι η Επιτροπή παραδέχθηκε στην 
απάντησή της στο ερωτηματολόγιο ότι 
«οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές 
τείνουν να είναι μεγαλύτεροι κατά την 
τρέχουσα συγκυρία απ’ ό,τι σε 
φυσιολογικές περιόδους»· επισημαίνει ότι 
δεν δόθηκε συνέχεια στη δημόσια αυτή 
διαφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του ΔΝΤ σχετικά με το 
μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, ενώ κοινή στάση 
τήρησε η Τρόικα· ως εκ τούτου, έχει την 
άποψη ότι η Τρόικα πρέπει πλέον να 
δώσει βάση σε αυτήν τη συζήτηση και ότι 
θα πρέπει να εξετάσει την αναθεώρηση 
των μνημονίων βάσει των τελευταίων 
εμπειρικών αποτελεσμάτων σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές·

Or. en
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Τροπολογία 521
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε σε πολλές εκθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της εκ των 
υστέρων αξιολόγησης του πρώτου 
προγράμματος συνδρομής της Ελλάδας, 
ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν κυρίως στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών∙ 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ· υπενθυμίζει ότι 
το ΔΝΤ αναγνώρισε για άλλη μια φορά 
την εσφαλμένη πρόβλεψή του για τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές στην 
περίπτωση της Ελλάδας και λοιπών 
κρατών μελών της ζώνης του ευρώ τον 
Δεκέμβριο του 2013, ενώ ο 
πολλαπλασιαστής για την Ελλάδα 
αποδείχθηκε ότι είναι περίπου 1,7· 
επισημαίνει ότι ένας τόσο υψηλός 
δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής 
συνεπάγεται ότι αυτός ο ρυθμός 
λιτότητας οδήγησε σε αυξανόμενο 
επίπεδο χρέους και, κατά συνέπεια, σε 
επιδείνωση της βιωσιμότητας των 
δημόσιων οικονομικών· τονίζει ότι η εν 
λόγω υποτίμηση χρησιμοποιήθηκε για να 
δικαιολογηθούν οι υπερβολικές περικοπές 
δαπανών οι οποίες είχαν αβάσταχτες 
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κοινωνικές επιπτώσεις για σημαντικά 
τμήματα της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 522
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ· κατανοεί ότι 
πολλές από τις μεταβλητές των μοντέλων 
έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, 
από την επαναξιολόγηση του επιπέδου 
ανάληψης ευθύνης σε εθνικό επίπεδο 
μέχρι την παγκόσμια οικονομική ύφεση, 
κατά τρόπο που οι αρχικές προβλέψεις 
και οι πολλαπλασιαστές έχασαν γρήγορα 
την εγκυρότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 523
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών·

Or. de

Τροπολογία 524
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

25. αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές και ότι η έρευνα 
σχετικά με το θέμα αυτό δεν καταλήγει σε 
συμπεράσματα· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω ότι το ΔΝΤ παραδέχτηκε ότι 
προέβη σε υποτίμηση του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή στις προβλέψεις του 
σχετικά με την ανάπτυξη πριν από τον 
Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι τον 
Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή δήλωσε ότι 
οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν οφείλονταν 
στην υποτίμηση των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών· επισημαίνει ότι δεν 
δόθηκε συνέχεια στη δημόσια αυτή 
διαφωνία μεταξύ της Επιτροπής και του 
ΔΝΤ· θεωρεί ότι οι δημοσιονομικοί 
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πολλαπλασιαστές εξαρτώνται, μεταξύ 
άλλων, από τον βαθμό του δημόσιου 
χρέους, δηλ. το δημοσιονομικό κίνητρο 
είναι λιγότερο αποτελεσματικό σε κράτη 
μέλη με υψηλό χρέος·

Or. en

Τροπολογία 525
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών·

Or. en

Τροπολογία 526
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
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πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ και ζητεί την 
αξιολόγηση του ζητήματος αυτού και την 
παροχή πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 527
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ και ότι η αιτία 
των εσφαλμένων προβλέψεων παραμένει 
άγνωστη·

Or. hu



AM\1017184EL.doc 111/200 PE528.080v01-00

EL

Τροπολογία 528
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια στη 
δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ·

25. θεωρεί ότι είναι δύσκολο να 
εκτιμηθούν οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές με βεβαιότητα· 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι το ΔΝΤ 
παραδέχτηκε ότι προέβη σε υποτίμηση του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στις 
προβλέψεις του σχετικά με την ανάπτυξη 
πριν από τον Οκτώβριο του 2012, αλλά ότι 
τον Νοέμβριο του 2012 η Επιτροπή 
δήλωσε ότι οι εσφαλμένες προβλέψεις δεν 
οφείλονταν στην υποτίμηση των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών· 
επισημαίνει ότι δεν δόθηκε συνέχεια ούτε 
λύση στη δημόσια αυτή διαφωνία μεταξύ 
της Επιτροπής και του ΔΝΤ·

Or. en

Τροπολογία 529
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, 
ο στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή 
και στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 530
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, 
ο στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή 
και στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 531
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, 
ο στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή 
και στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

26. κατανοεί ότι, ενώ το προτιμώμενο 
μέσο του ΔΝΤ για την ανάκτηση της 
ανταγωνιστικότητας βασίζεται κυρίως 
στην εσωτερική υποτίμηση, η βασική 
ανησυχία της Επιτροπής είναι η 
φορολογική εξυγίανση, και ότι 
αποφασίστηκε από κοινού η στήριξη σε 
συνδυασμό τόσο μέσων όσο και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με άλλα 
μέτρα που συμπληρώνουν την εν λόγω 
προσέγγιση·

Or. en
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Τροπολογία 532
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση· σημειώνει ότι, 
λόγω της απουσίας δημοκρατικών 
διασκέψεων σχετικά με τη στρατηγική 
που πρέπει να προτιμηθεί, 
ακολουθήθηκαν ταυτόχρονα και οι δύο 
στρατηγικές σε όλες τις χώρες που 
υπάγονται σε προγράμματα συνδρομής· 
σημειώνει ότι ο συνδυασμός 
δημοσιονομικής λιτότητας και 
περιοριστικής μισθολογικής πολιτικής 
συμπίεσε τόσο τη δημόσια όσο και την 
ιδιωτική ζήτηση, οδηγώντας έτσι σε 
δραματικές αθροιστικές οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 533
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
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εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση· ζητεί 
συνεργασία και συμφωνία μεταξύ της ΕΕ 
και του ΔΝΤ ώστε να ολοκληρωθούν τα 
προγράμματα για την επίτευξη της 
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους και 
για να αποκτήσει ξανά η χώρα πρόσβαση 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 534
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
οποία ήταν πράγματι ο σωστός στόχος 
δεδομένου ότι η εξωτερική υποτίμηση δεν 
ήταν εφικτή, η Επιτροπή ουδέποτε 
ενέκρινε σαφώς τον στόχο αυτό· 
επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο στόχος στον 
οποίο εστίασε η Επιτροπή και στις 
τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία 
ασφαλώς συμπεριλαμβάνει τον στόχο της 
εσωτερικής υποτίμησης·

Or. fi
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Τροπολογία 535
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό∙ επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση· αναγνωρίζει 
αυτές οι διαφορές προτεραιότητας 
μεταξύ του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, λαμβάνει υπόψη αυτή την 
αρχική ασυνέπεια ως προς τους στόχους 
μεταξύ και των δύο οργάνων και θεωρεί 
ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο στα μέτρα, 
στους δημοσιονομικούς στόχους, στις 
προϋποθέσεις και στο μέγεθος των 
χρηματοδοτικών κονδυλίων που 
χορηγήθηκαν σε κάθε χώρα στο πλαίσιο 
της δημοσιονομικής προσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 536
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση 
μέσω της μείωσης μισθών και των 
περικοπών συντάξεων, η Επιτροπή 
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στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον στόχο αυτό∙ 
επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο στόχος στον 
οποίο εστίασε η Επιτροπή και στις 
τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

Or. en

Τροπολογία 537
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, 
υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή ουδέποτε 
ενέκρινε ρητώς τον στόχο αυτό∙ 
επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο στόχος στον 
οποίο εστίασε η Επιτροπή και στις 
τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ο στόχος 
μεταρρύθμισης τόσο της βιομηχανικής 
βάσης όσο και των θεσμικών δομών στις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα, 
ο οποίος τις καθιστά πιο βιώσιμες και 
αποτελεσματικές, έχει λάβει μικρότερη 
προσοχή σε σχέση με τους 
προαναφερόμενους στόχους·

[Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συνεισφορές ερευνητών του Ινστιτούτου 
Μακροοικονομικής Πολιτικής (IMK).]

Or. en
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Τροπολογία 538
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση·

26. επισημαίνει ότι, ενώ δεδηλωμένος 
στόχος του ΔΝΤ στο πλαίσιο των 
εργασιών συνδρομής του ως μέλους της 
Τρόικας είναι η εσωτερική υποτίμηση, η 
Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε σαφώς τον 
στόχο αυτό· επισημαίνει ότι, αντ’ αυτού, ο 
στόχος στον οποίο εστίασε η Επιτροπή και 
στις τέσσερις υπό έρευνα χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα είναι η μονόπλευρη 
περικοπή του προϋπολογισμού χωρίς 
κίνητρα για ανάπτυξη·

Or. de

Τροπολογία 539
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. σημειώνει ότι οι συστάσεις σχετικά 
με τη συγκράτηση ή την προσαρμογή των 
μισθών ήταν κοινές σε όλα τα 
προγράμματα, επιδιώκοντας, έτσι, την 
αποτελεσματική επίτευξη του στόχου του 
ΔΝΤ·

Or. en

Τροπολογία 540
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί την αποδέσμευση από τις 
πολιτικές αυτές έτσι ώστε να καταστεί 
πραγματικά δυνατή η αντιμετώπιση και η 
καταπολέμηση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, την ανεργία, τη φτώχεια, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
(εισοδηματικές) ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 541
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. καταδικάζει την πλήρη έλλειψη 
μέτρων για την προώθηση της ανάπτυξης 
και της απασχόλησης στα προγράμματα 
της Τρόικας, με την Ιρλανδία να συνιστά 
σε ορισμένο βαθμό εξαίρεση καθώς η 
Τρόικα επέτρεψε να διατεθεί το ήμισυ 
των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις σε 
προγράμματα σχετικά με την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 542
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί την αποδέσμευση από τις 
πολιτικές αυτές έτσι ώστε να καταστεί 
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πραγματικά δυνατή η αντιμετώπιση και η 
καταπολέμηση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, την ανεργία, τη φτώχεια, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό και τις 
(εισοδηματικές) ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 543
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη 
προσοχή στην εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 544
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
από την Τρόικα στην εξάλειψη των 
αρνητικών επιπτώσεων των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα· αποδοκιμάζει 
αυτή την έλλειψη διορατικότητας κατά 
την απόρριψη πολλών κυβερνητικών 
προτάσεων που αποσκοπούσαν στη 
μείωση των εν λόγω επιπτώσεων και των 
επιζήμιων επιδράσεών τους στις ζωές 
πολιτών, οικογενειών, επιχειρήσεων και 
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λοιπών φορέων στις χώρες αυτές· 
λαμβάνει υπόψη τις πολλές πολιτικές 
δηλώσεις υψηλών αξιωματούχων της 
Τρόικας που συμφωνούν με αυτήν την 
ανάγκη για μετριασμό και αναγνωρίζουν 
έτσι την ανάγκη για μείωση του ρυθμού 
και της αυστηρότητας των μέτρων, των 
δημοσιονομικών στόχων και των
προϋποθέσεων των προγραμμάτων 
προσαρμογής, καθώς και τις αστοχίες 
τους στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις· 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα ανωτέρω δεν τηρήθηκαν 
δεόντως και εγκαίρως από τις τεχνικές 
ομάδες της Τρόικας που ανακοίνωναν 
περιττό βαθμό αυστηρότητας και 
αδιαλλαξίας με αρνητικές κοινωνικές 
συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 545
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην προστασία από τη φτώχεια και τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων για τις 
κοινωνικές επιπτώσεις των 
προγραμμάτων, στην εξάλειψη των 
αρνητικών επιπτώσεων, ιδίως των 
αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων, των 
στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα, στην 
εναρμόνιση των προγραμμάτων με τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», ιδίως τους στόχους για την 
κοινωνική ένταξη, την απασχόληση και 
την εκπαίδευση, και με μια κοινωνική 
επενδυτική στρατηγική, και στην 
εξασφάλιση ότι τυχόν περικοπές στις 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από 
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τους φτωχούς και τους κοινωνικά 
αποκλεισμένους ή στο εισόδημα των 
φτωχών και των κοινωνικά 
αποκλεισμένων αποφεύγονται ή 
εξισορροπούνται με αντισταθμιστικά 
μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν 
αυξάνουν τη φτώχεια·

Or. en

Τροπολογία 546
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής, όπως η 
ανεργία, η κοινωνική ανισότητα, καθώς 
και η μονόπλευρη επιβάρυνση των 
κατώτερων εισοδηματικών τάξεων με 
παράλληλη μέγιστη προφύλαξη των 
ανώτερων στις χώρες που έχουν υπαχθεί 
σε πρόγραμμα και ότι δεν υπήρξε 
πολιτική βούληση αντιμετώπισης αυτών 
των προβλημάτων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων με την Τρόικα·

Or. de

Τροπολογία 547
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη
προσοχή στην εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων των στρατηγικών 

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί πάρα πολύ λίγη
προσοχή στην εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων των στρατηγικών 
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προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα·

προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα· διαπιστώνει ότι 
λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των 
προγραμμάτων λιτότητας στα οικεία 
κράτη μέλη, αναρίθμητοι δανειολήπτες 
υφίστανται τεράστιες πιέσεις εξαιτίας της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ το ίδιο 
δεν ισχύει παρά μόνο για ελάχιστους 
δανειστές· 

Or. de

Τροπολογία 548
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· 
υπενθυμίζει τις πηγές προέλευσης των 
κρίσεων· σημειώνει ότι οι οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις θα ήταν 
χειρότερες χωρίς τη χρηματοδοτική και 
τεχνική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ·

Or. en

Τροπολογία 549
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· 
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εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
πολύ συχνά η ενιαία προσέγγιση που 
τηρήθηκε για τη διαχείριση κρίσεων δεν 
εξέταζε πλήρως την ισορροπία στις 
κοινωνικές επιπτώσεις των 
καθορισμένων μέτρων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 550
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ή στη 
διόρθωση των εκτεταμένων μη 
προβλεπόμενων επιπτώσεων της ύφεσης·

Or. en

Τροπολογία 551
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα, με την 
έννοια ότι δεν είναι ισορροπημένη η 
κατανομή της επιβάρυνσης μεταξύ 
πλούσιων και φτωχών·

Or. fi
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Τροπολογία 552
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη 
προσοχή στην εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι παρά τις αρνητικές 
επιπτώσεις των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα, τα μέτρα ήταν 
απαραίτητα για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμης οικονομικής 
ανάκαμψης·

Or. en

Τροπολογία 553
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι η Τρόικα θα πρέπει να 
αντιδράσει με ευελιξία σε νέες προκλήσεις 
και ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στην 
εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των 
στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

Or. de

Τροπολογία 554
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην αποφυγή ή την εξάλειψη των 
αρνητικών επιπτώσεων των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα∙

Or. en

Τροπολογία 555
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών κοινωνικών 
και πολιτικών επιπτώσεων των 
στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 556
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή 
στην εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
των στρατηγικών προσαρμογής στις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· 
αποδοκιμάζει, συγκεκριμένα, την απουσία 
πρόσβασης των ΜΜΕ στην πίστωση και 
προγραμμάτων που ενισχύουν τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και την 
ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
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επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 557
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη
προσοχή στην εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι δεν έχει δοθεί σχεδόν 
καθόλου προσοχή στην εξάλειψη των 
αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 558
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. θεωρεί ότι έχει δοθεί ελάχιστη
προσοχή στην εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα·

27. θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην εξάλειψη των 
αρνητικών επιπτώσεων των στρατηγικών 
προσαρμογής στις χώρες που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα·

Or. pt

Τροπολογία 559
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. σημειώνει ότι στην Κύπρο τα 
επίπεδα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 10% 
μεταξύ 2012 και 2013· προσθέτει ότι η 
προοδευτική φορολογία, οι περικοπές 
προϋπολογισμού και η λιτότητα 
εμποδίζουν την οικονομική 
δραστηριότητα και αυξάνουν το χάσμα 
μεταξύ φτωχών και πλουσίων·

Or. en

Τροπολογία 560
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. εκφράζει έντονη ανησυχία για τον 
σωρευτικό αντίκτυπο των μαζικών και 
εμπροσθοβαρών περικοπών σε 
θεμελιώδεις τομείς καταπολέμησης της 
φτώχειας, όπως οι συντάξεις, οι βασικές 
υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη και 
τα φαρμακευτικά προϊόντα, στις πλέον 
ευάλωτες ομάδες και στην παιδική 
φτώχεια· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα, το επίπεδο 
των ατόμων που απειλούνται από 
φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό έχει 
αυξηθεί και στις τέσσερις χώρες που 
έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα· σημειώνει 
ότι πίσω από τα ήδη ανησυχητικά 
στατιστικά στοιχεία κρύβεται μια πολύ 
σκληρότερη πραγματικότητα, που 
συνίσταται στο ότι το χαμηλότερο κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ συνεπάγεται επίσης 
χαμηλότερο όριο της φτώχειας·

Or. en
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Τροπολογία 561
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα· 

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, και 
σημειώνει ότι σε πολλές από τις χώρες 
που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δεν 
υπήρξε εθνική συναίνεση και ανάληψη 
ευθύνης για τα διορθωτικά μέτρα, η 
οποία, ασφαλώς, ήταν δύσκολο να 
εξασφαλιστεί αρχικά, αλλά θα έπρεπε να 
επιτευχθεί συν τω χρόνω λόγω των 
πιεστικών καταστάσεων, και ότι οι 
σοβαρές διαφωνίες και ταραχές 
παρεμπόδισαν τη σταθεροποίηση της 
οικονομικής κατάστασης·

Or. fi

Τροπολογία 562
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα· 
υπογραμμίζει ωστόσο επίσης ότι η 
ελλιπής εφαρμογή των όρων πρέπει να 
ιδωθεί και σε συνάρτηση με το γεγονός 
ότι τα προγράμματα με τους όρους της 
Τρόικας είναι ελλιπή και παρουσιάζουν 
έντονη έλλειψη κοινωνικής ισορροπίας· 
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επιπλέον, υπογραμμίζει ότι η κοινωνική 
αποδοχή των όρων θα ήταν ενδεχομένως 
μεγαλύτερη, εάν είχαν κληθεί να 
συμμετάσχουν στο κόστος της κρίσης και 
οι ανώτερες εισοδηματικές τάξεις των 
χωρών που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα, 
καθώς και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος 
με την καθιέρωση φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, και εάν 
είχε καταβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
αποφασιστική προσπάθεια για την 
καταπολέμηση της φοροαποφυγής και 
της φοροδιαφυγής·

Or. de

Τροπολογία 563
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική, ιδίως 
στον τομέα των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και των 
δημοσιονομικών προσαρμογών, και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα,
δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες για 
ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για 
την εν λόγω χώρα· λαμβάνει υπόψη την 
εμπειρία του ΔΝΤ σύμφωνα με την οποία 
η ανάληψη ευθύνης σε επίπεδο χώρας θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ο σημαντικότερος 
παράγοντας για την επιτυχία 
οποιουδήποτε προγράμματος 
χρηματοδοτικής συνδρομής·

Or. en
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Τροπολογία 564
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα· ωστόσο, 
τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε εθνικό 
επίπεδο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς 
κατάλληλη δημοκρατική νομιμοποίηση 
και λογοδοσία τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
και σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 565
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι η έγκριση από τα εθνικά 
κοινοβούλια των προϋπολογισμών και 
των νόμων για την υλοποίηση 
προγραμμάτων οικονομικής 
προσαρμογής έχει κρίσιμη σημασία για 
την εξασφάλιση λογοδοσίας και 
διαφάνειας σε εθνικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 566
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα
αναμενόμενα αποτελέσματα· σημειώνει, 
επίσης, ότι η ευρεία πολιτική στήριξη των 
στόχων των προγραμμάτων ήταν 
αποφασιστική για την επιτυχία τους και 
εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι 
κάτι τέτοιο δεν συνέβη πάντα σε όλες τις 
χώρες που πλήττονται από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 567
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και 
καταστροφικές επιπτώσεις στην 
εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ∙

Or. en

Τροπολογία 568
Burkhard Balz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι σημαντική και ότι η 
μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων 
επιφέρει συνέπειες όσον αφορά τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα·

28. τονίζει ότι η ανάληψη ευθύνης σε 
εθνικό επίπεδο είναι κρίσιμης σημασίας
και ότι η μη εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων μέτρων επιφέρει 
συνέπειες όσον αφορά τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα∙

Or. en

Τροπολογία 569
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επισημαίνει ότι είναι πιθανόν τα 
θετικά αποτελέσματα των 
μεταρρυθμίσεων που επιτυγχάνονται από 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 
στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής 
προσαρμογής να εμπνεύσουν άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ να προωθήσουν τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών 
τους, εξυγιαίνοντας τους 
προϋπολογισμούς τους και ενισχύοντας 
την ανταγωνιστικότητά τους μέσω 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 570
Olle Ludvigsson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το ζήτημα της ισότητας των φύλων 
απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τις 
εργασίες της Τρόικας· τονίζει ότι η 
ενίσχυση της ισότητας των φύλων παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση 
ισχυρότερων οικονομιών και ότι ο 
παράγοντας αυτός δεν θα πρέπει να 
παραβλέπεται ποτέ στις οικονομικές 
αναλύσεις ή συστάσεις· 

Or. en

Τροπολογία 571
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 125 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η 
Ένωση ή κράτος μέλος αυτής δεν 
ευθύνεται για τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών, και ότι η διάταξη αυτή 
είχε ως στόχο να υποχρεώσει τα κράτη 
μέλη να συμμορφώνονται με μια αυστηρή 
οικονομική πολιτική, καθώς δεν θα 
μπορούσαν να αναμένουν ότι θα αναλάβει 
κάποιος τρίτος τη διάσωσή τους· 
επισημαίνει ότι, παρά ταύτα, τα μέτρα 
διάσωσης ελήφθησαν, με αποτέλεσμα να 
κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη 
νομιμότητα των μέτρων, και ότι οι 
αποστολές της Επιτροπής και της ΕΚΤ 
είναι δυσνόητες·

Or. fi
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Τροπολογία 572
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη που έχουν υπαχθεί σε 
προγράμματα προσαρμογής προωθούν 
συχνά ακόμη σκληρότερα μέτρα 
λιτότητας σε σχέση με αυτά που προτείνει 
η Τρόικα προκειμένου να εκπληρωθούν οι 
στόχοι του προγράμματος. 

Or. en

Τροπολογία 573
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι η ιδιωτικοποίηση των 
τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής 
ενέργειας και των λιμενικών αρχών στην 
Κύπρο συνιστούν στρατηγικό σφάλμα που 
θα οδηγήσει σε ιδιωτικά μονοπώλια ή 
ολιγοπώλια που θα κυριαρχήσουν στη 
σχετικά μικρή και απομονωμένη 
κυπριακή αγορά εις βάρος των 
καταναλωτών, των επιχειρήσεων και της 
λειτουργίας της οικονομίας στο σύνολό 
της·

Or. en

Τροπολογία 574
Krišjānis Kariņš
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι τα κράτη πρέπει να 
υλοποιήσουν τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις το ταχύτερο δυνατό ώστε 
να επανέλθουν σύντομα σε τροχιά 
ανάπτυξης·

Or. lv

Τροπολογία 575
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει τη λύπη του για τον 
εσκεμμένο περιορισμό πρακτικών 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως 
στην Πορτογαλία όπου ο αριθμός των 
εργαζομένων που καλύπτονται από 
συμφωνίες συλλογικής διαπραγμάτευσης 
μειώθηκε από πάνω από 5 εκατομμύρια 
(2010) στις 300.000 (2012), καθώς και για 
τα πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας στις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
για διερεύνηση της εκ πρώτης όψεως 
παραβίασης από την ΕΚΤ και την 
Επιτροπή του άρθρου 153 παράγραφος 3 
της ΣΛΕΕ·

[Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων (ΕΣΣΟ).]

Or. en
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Τροπολογία 576
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. καταδικάζει το γεγονός ότι η 
πολιτική που εφαρμόστηκε από την 
Τρόικα προχώρησε πολύ περισσότερο σε 
περιπτώσεις όπου κοινωνικοί εταίροι 
υπέγραψαν κοινή συμφωνία, καθώς δεν 
έγινε σεβαστή η ισορροπία που 
επιτεύχθηκε από τους κοινωνικούς 
εταίρους όσον αφορά τα μέτρα για τους 
μισθούς και/ή τη μεταρρύθμιση της 
αγοράς εργασίας·

Or. en

(Δεδομένα της ΕΣΣΟ)

Τροπολογία 577
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. καταδικάζει μέτρα όπως η μείωση 
των κατώτατων μισθών και η 
αποδυνάμωση των συστημάτων 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
δεδομένου ότι επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό την εγχώρια ζήτηση και, ως εκ 
τούτου, τις οικονομικές επιδόσεις και τις 
επιδόσεις της απασχόλησης·

(Δεδομένα της ΕΣΣΟ)

Or. en
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Τροπολογία 578
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28δ. υπογραμμίζει ότι υπάρχει έντονη 
σύγκρουση μεταξύ της ανάγκης για 
υλοποίηση δαπανηρών διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και των στόχων της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης που 
αποσκοπούν ουσιαστικά στη μείωση των 
συλλογικών δαπανών και ότι η επιδίωξη 
και των δύο στόχων ταυτόχρονα απαιτεί 
μια ευαίσθητη και δύσκολη ρύθμιση και 
την έγκριση μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής βάσει τόσο της ανάληψης 
ευθύνης σε εθνικό επίπεδο όσο και ενός 
ευρέος συντονισμού της οικονομικής 
πολιτικής και συνεργασίας από την ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 579
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28ε. επισημαίνει ότι η Τρόικα ευθύνεται 
για τη θεμελίωση της επιτυχίας των 
προγραμμάτων σε ευνοϊκές εξωτερικές 
συνθήκες που δεν κατάφεραν να 
υλοποιηθούν·

Or. en

Τροπολογία 580
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28στ. ζητεί πλήρη διαφάνεια όσον αφορά 
την προετοιμασία και την υλοποίηση 
δράσεων της Τρόικας και τις αντίστοιχες 
θέσεις του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 581
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28ζ. αναγνωρίζει ότι η «Τρόικα 
συμβολίζει την άσκηση τεράστιων 
εξουσιών από τεχνοκρατικούς φορείς και, 
ως εκ τούτου, ενσαρκώνει τον 
παραδοσιακό κριτή του «δημοκρατικού 
ελλείμματος» της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η 
λειτουργία της Τρόικας πρέπει να οδηγεί 
όχι μόνο σε καλύτερη αξιολόγηση της 
πραγματικής φύσης και του πεδίου 
εφαρμογής των εξουσιών της ΕΕ σε 
σχέση με τα κράτη μέλη της, αλλά και 
στον σαφέστερο προσδιορισμό του 
τρόπου λήψεως των αποφάσεων της ΕΕ 
και της «νομιμοποίησης που είναι 
προσανατολισμένη στις εισροές» στην 
οποία βασίζονται [i]»· 

[i] Betoncini and Kreilinger (2013)

Or. en

Τροπολογία 582
Inês Cristina Zuber, João Ferreira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και 
μη διαφανής·

29. θεωρεί ότι το μνημόνιο που υπεγράφη 
με την Πορτογαλία συνιστά παρεμβατική 
πράξη άνομη και αντιδημοκρατική όσον 
αφορά τη διαδικασία λήψης πολιτικών 
και θεσμικών αποφάσεων, 
παραβιάζοντας τις αρχές και τα 
δικαιώματα που προβλέπει το σύνταγμα 
της Πορτογαλίας και, κυρίως, όσον 
αφορά την ουσία της, καθώς δεν αποτελεί 
τίποτε άλλο παρά μόνο ένα «πακέτο 
επίθεσης» κατά της χώρας και του λαού 
της·

Or. pt

Τροπολογία 583
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και 
μη διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας, ο εσωτερικός καταμερισμός 
εργασίας μεταξύ των μελών της, η 
σύνδεση με την Ευρωομάδα και τον ΕΜΣ 
χαρακτηρίστηκαν από έλλειψη 
λογοδοσίας, σαφήνειας και διαφάνειας·
υπογραμμίζει ότι αυτή η έλλειψη 
σαφήνειας, διαφάνειας και λογοδοσίας 
δημιούργησε σοβαρές πιθανές 
συγκρούσεις συμφερόντων και 
υπονόμευσε την ουσιαστική άσκηση από 
μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
των καθηκόντων πολιτικού ελέγχου που 
διατυπώνονται στις Συνθήκες·
επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή έχει 
εγείρει σοβαρές νομικές ανησυχίες, 
συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 
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μιας τρέχουσας νομικής αμφισβήτησης 
ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της δοτής 
αρμοδιότητας όπως διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της ΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία 
η Ένωση ενεργεί μόνο εντός των ορίων 
των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα 
κράτη μέλη με τις Συνθήκες·[i]

[i] υπόθεση T-541/10 ΑΔΕΔΥ κ.α. κατά 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 584
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής· ωστόσο, επικροτεί το γεγονός 
ότι, από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 ο οποίος 
κωδικοποιεί τις διαδικασίες εποπτείας 
που πρόκειται να χρησιμοποιούνται στη 
ζώνη του ευρώ για χώρες που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, 
έχει θεσπιστεί μια εκ των πραγμάτων 
αποστολή για την Τρόικα· ζητεί την 
πλήρη εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού 
και τη σχετική πλήρη ανάληψη ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 585
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και 
μη διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας ορίσθηκε από την Ευρωομάδα 
και τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα·

Or. de

Τροπολογία 586
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και 
μη διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η Τρόικα 
δραστηριοποιήθηκε βάσει σαφούς 
εντολής της Ευρωομάδας και 
δημοκρατικά νομιμοποιημένων 
συμφωνιών με τα εκάστοτε κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 587
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής· υπογραμμίζει ότι η Τρόικα έχει 
οικοδομηθεί σε μια σαφή αποστολή που 
ανατέθηκε από την Ευρωομάδα και 
ενεργεί βάσει μνημονίων συνεννόησης τα 
οποία συνάφθηκαν με τις εθνικές 
κυβερνήσεις (με τη συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων) των σχετικών 
κρατών μελών·
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Or. en

Τροπολογία 588
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής και ότι θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στην πραγματική 
οικονομική κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 589
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής·

29. επισημαίνει ότι, λόγω της 
εξελισσόμενης φύσης της ανταπόκρισης 
της ΕΕ στην κρίση, του ασαφούς ρόλου 
της ΕΚΤ στην Τρόικα και της 
αδιαφανούς φύσης της διαδικασίας 
λήψεως αποφάσεων της Τρόικας, η
αποστολή της Τρόικας θεωρείται ότι είναι 
ασαφής και μη διαφανής·

Or. en

Τροπολογία 590
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και 
μη διαφανής·

29. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι η αποστολή της Τρόικας είναι ασαφής 
και μη διαφανής·

Or. en

Τροπολογία 591
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής· διαπιστώνει επίσης ότι όσον 
αφορά την Τρόικα παρακάμφθηκε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1·
1 Υπό την έννοια του «νομοθετικού 
αποτυπώματος» γίνεται παραπομπή στη 
νομική γνωμοδότηση «Πολιτική 
λιτότητας και ανθρώπινα δικαιώματα» 
που εκπονήθηκε κατ’ εντολήν του 
επιμελητηρίου εργατοϋπαλλήλων της 
Βιέννης από τον καθηγητή δρα Andreas 
Fischer-Lescano, LL.M. (EUI), Κέντρο 
ευρωπαϊκής πολιτικής δικαίου (Zentrum 
für europäische Rechtspolitik, ZERP), 
Τμήμα Νομικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο της Βρέμης, 24 Νοεμβρίου 
2013

Or. de

Τροπολογία 592
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής, μη 
διαφανής και δίχως δημοκρατική 
εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 593
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής, μη 
διαφανής και δίχως δημοκρατική 
νομιμοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 594
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και
μη διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι δεν είναι απολύτως 
σαφής από νομική άποψη ή όσον αφορά 
τους ακριβείς στόχους της και ότι δεν 
είναι διαφανής·

Or. hu

Τροπολογία 595
Elisa Ferreira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και μη 
διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής, μη 
διαφανής και δίχως δημοκρατική 
εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 596
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και 
μη διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας είναι ασαφής, συχνά μη συμβατή 
με τις συνθήκες και μη διαφανής·

Or. en

Τροπολογία 597
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας θεωρείται ότι είναι ασαφής και 
μη διαφανής·

29. επισημαίνει ότι η αποστολή της 
Τρόικας ήταν και παραμένει εντελώς 
ασαφής και αδιαφανής για τους πολίτες, 
καθώς και για τα εθνικά κοινοβούλια και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. de
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Τροπολογία 598
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ως εκτελεστικό όργανο της ΕΕ και λόγω 
του ειδικού της ρόλου σε σχέση με την 
Τρόικα, θα πρέπει να παρέχει 
πληροφορίες και να λογοδοτεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά όχι 
μόνο τη σύναψη αλλά και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων δημοσιονομικής 
προσαρμογής και των σχετικών 
πολιτικών· επίσης, τονίζει ότι η παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις αποφάσεις 
και η διενέργεια αναθεωρήσεων των 
προγραμμάτων προσαρμογής θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
διοργανικού διαλόγου της Ευρωομάδας 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 599
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. εκφράζει έντονη ανησυχία για τη 
γενική εντύπωση που έχουν οι πολίτες 
στις χώρες που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα ότι οι σχετικές αποφάσεις 
πολιτικής επιβάλλονται από εξωτερικό 
κανόνα ο οποίος ενεργεί κατά του γενικού 
συμφέροντος των χωρών που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραμμα προκειμένου να 
διασωθεί ο τραπεζικός τομέας των 
κρατών μελών που είναι πιστωτές· 
σημειώνει, επιπλέον, ότι ως αποτέλεσμα 
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των μέτρων της Τρόικας, μόνο ένας 
στους τρεις πολίτες στη Νότια Ευρώπη 
ισχυρίζεται επί του παρόντος ότι είναι 
ικανοποιημένος με το σύστημα 
δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία 600
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. επισημαίνει ότι, από νομικής 
απόψεως, τα μνημόνια συνεννόησης 
έχουν γίνει αντικείμενο έντονων 
αντιπαραθέσεων ως προς τη 
συμβατότητά τους με την εθνική, 
ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και 
ιδίως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας, τα εργασιακά, 
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα σε 
συνδυασμό με τις αρχές της ασφάλειας 
δικαίου, του κράτους δικαίου, της 
ισότητας, της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας που, κατά τους 
ισχυρισμούς, παραβιάζονται σε ορισμένες 
νομικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της περίπτωσης της Ελλάδας, όπου το 
Συμβούλιο της Ευρώπης κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι το ελληνικό κράτος 
παραβιάζει το δικαίωμα στην κοινωνική 
ασφάλιση που προβλέπεται από τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη· 

Or. en

Τροπολογία 601
Philippe Lamberts
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. υπογραμμίζει ότι οι αυστηρές 
προϋποθέσεις που ισχύουν για τα δάνεια 
τα οποία χορηγούνται στο πλαίσιο 
προγραμμάτων συνδρομής επιβαρύνουν 
τον πολιτικό χώρο των κρατών μελών 
που λαμβάνουν συνδρομή, καθώς οι 
εθνικοί θεσμικοί εκτελεστικοί και 
νομοθετικοί βραχίονες δεν έχουν 
ουσιαστικά άλλη επιλογή από το να 
εφαρμόσουν τα μέτρα που είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση 
συγκεκριμένων στόχων που 
διατυπώνονται στα μνημόνια 
συνεννόησης· 

Or. en

Τροπολογία 602
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29γ. υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι στο 
πλαίσιο της Τρόικας, τα μέλη της 
Ευρωομάδας αποφασίζουν σχετικά με 
την παροχή συνδρομής και ελέγχου του 
πραγματικού δανεισμού μέσω του ΕΜΣ 
και ότι στο πλαίσιο της Τρόικας, η 
Επιτροπή συνιστά επισήμως 
αντιπρόσωπο της Ευρωομάδας· τονίζει 
ότι αυτή η κατάσταση έρχεται σε έντονη 
αντίθεση με τα συνήθη καθήκοντα που 
ανατίθενται στην Επιτροπή από τις 
Συνθήκες σύμφωνα με τα οποία η 
Επιτροπή ενεργεί ως ανεξάρτητος 
εντολέας που προστατεύει το συμφέρον 
της ΕΕ και εφαρμόζει τους κανόνες της 
ΕΕ εντός των ορίων που θεσπίζονται από 
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τις συνθήκες· επισημαίνει ότι η 
κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε σοβαρή 
πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων σε 
διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ, 
όπως η κοινωνική πολιτική και οι 
διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 603
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής 
φύσης της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη 
νομική βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές 
δίκαιο της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 604
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής 
φύσης της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη 
νομική βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
της Ένωσης·

30. επισημαίνει ότι χωρίς τροποποίηση 
των συνθηκών της ΕΕ δεν ήταν δυνατό 
να υπάρξει κατάλληλη νομική βάση για τη 
σύσταση της Τρόικας λαμβάνοντας υπόψη 
το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης και ότι 
για τον λόγο αυτόν έπρεπε να συναφθεί 
διακυβερνητική συμφωνία·

Or. de
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Τροπολογία 605
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης 
της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη νομική 
βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
της Ένωσης·

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης 
της δεν υπήρξε καμία νομική βάση για τη 
σύσταση της Τρόικας λαμβάνοντας υπόψη 
το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης· 
υπογραμμίζει επίσης ότι οι παρεμβάσεις 
της Τρόικας ιδίως στα εθνικά οικονομικά 
και κοινωνικά συστήματα των οικείων 
κρατών, για παράδειγμα με μείωση των 
κατώτατων μισθών, δεν καλύπτονται από 
το ενωσιακό δίκαιο2·
2 Υπό την έννοια του «νομοθετικού 
αποτυπώματος» γίνεται παραπομπή στη 
νομική γνωμοδότηση «Πολιτική 
λιτότητας και ανθρώπινα δικαιώματα» 
που εκπονήθηκε κατ’ εντολήν του 
επιμελητηρίου εργατοϋπαλλήλων της 
Βιέννης από τον καθηγητή δρα Andreas 
Fischer-Lescano, LL.M. (EUI), Κέντρο 
ευρωπαϊκής πολιτικής δικαίου (Zentrum 
für europäische Rechtspolitik, ZERP), 
Τμήμα Νομικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο της Βρέμης, 24 Νοεμβρίου 
2013

Or. de

Τροπολογία 606
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης 
της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη νομική 
βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης 
της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη νομική 
βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
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της Ένωσης· της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο 
του κανονισμού για την ενίσχυση της 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
εποπτείας των κρατών μελών τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα 
στη ζώνη του ευρώ (έκθεση Gauzès), το 
ΕΚ έχει ήδη εισαγάγει ορισμένα στοιχεία 
λογοδοσίας όσον αφορά την Τρόικα·

Or. en

Τροπολογία 607
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης 
της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη νομική 
βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
της Ένωσης·

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης 
της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη νομική 
βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
της Ένωσης, γεγονός που οδήγησε στη 
σύσταση διακυβερνητικών μηχανισμών 
όπως ο ΕΜΣ· ζητεί κάθε μελλοντική λύση 
να βασίζεται στο πρωτογενές δίκαιο της 
ΕΕ· αναγνωρίζει ότι αυτό ενδεχομένως να 
οδηγήσει στην ανάγκη αλλαγής των 
Συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 608
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής 30. επισημαίνει ότι ένας λόγος για την 
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φύσης της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη 
νομική βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
της Ένωσης·

έλλειψη νομικής βάσης για τη σύσταση 
της Τρόικας λαμβάνοντας υπόψη το 
πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης ήταν η 
ειδική της φύση, ωστόσο ένας περαιτέρω 
λόγος είναι η προτίμηση των αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων για διακρατικές 
και όχι κοινοτικές δομές· υπογραμμίζει 
ότι η διακρατική σύσταση μέσων 
καταπολέμησης της κρίσης βρίσκεται 
εντελώς έξω από τον δημοκρατικό έλεγχο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Or. de

Τροπολογία 609
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης 
της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη νομική 
βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
της Ένωσης·

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής φύσης 
της δεν ήταν διαθέσιμη καμία κατάλληλη 
νομική βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
της Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 610
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επισημαίνει ότι λόγω της ειδικής 
φύσης της δεν υπήρξε καμία κατάλληλη 
νομική βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
λαμβάνοντας υπόψη το πρωτογενές δίκαιο 
της Ένωσης·

30. επισημαίνει ότι οι ενέργειες αυτές 
ήταν ειδικής φύσης και εκφράζει τη λύπη 
του επειδή δεν υπήρξε καμία κατάλληλη 
νομική βάση για τη σύσταση της Τρόικας 
με βάση το πρωτογενές δίκαιο της 
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Ένωσης∙

Or. en

Τροπολογία 611
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο της 
Ευρωομάδας όσον αφορά τόσο την 
απόφαση χορήγησης χρηματοδοτικής 
συνδρομής όσο και τον καθορισμό των 
όρων με βάση τους οποίους χορηγήθηκε 
η συνδρομή, παρόλο που η Ευρωομάδα 
δεν αποτελεί επίσημο θεσμικό όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· αποδοκιμάζει την 
απουσία δημοκρατικής νομιμότητας και 
λογοδοσίας της Ευρωομάδας σε επίπεδο 
ΕΕ κατά την ανάληψη εκτελεστικών 
εξουσιών σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 612
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. σημειώνει τη δήλωση του προέδρου 
της Ευρωομάδας, σύμφωνα με την οποία 
η Ευρωομάδα δίνει εντολή στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί εξ ονόματός της τις 
λεπτομέρειες των όρων που συνοδεύουν 
τη συνδρομή, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις απόψεις των κρατών μελών για 
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τα βασικά στοιχεία των όρων και, βάσει 
των δικών τους χρηματοδοτικών 
περιορισμών, για το μέγεθος της 
χρηματοδοτικής συνδρομής·

Or. en

Τροπολογία 613
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. επισημαίνει ότι η προαναφερθείσα 
διαδικασία με την οποία η Ευρωομάδα 
παρέχει εντολή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν καθορίζεται στις Συνθήκες· 
επισημαίνει ότι το άρθρο 13 παράγραφος 
2 της ΣΕΕ απαγορεύει ρητά σε θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, να δρουν εκτός των 
αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται από 
τις Συνθήκες· συνεπώς, κρίνει ότι οι 
εντολές της Επιτροπής για 
διαπραγμάτευση με στόχο τη δράση 
εντός του πλαισίου της Τρόικας 
συνιστούν παράβαση του πρωτογενούς 
δικαίου της ΕΕ και πρέπει, ως εκ τούτου, 
να κριθούν παράνομες·

Or. en

Τροπολογία 614
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30δ. επισημαίνει ότι ο πρόεδρος της 
Ευρωομάδας, απαντώντας στο 
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ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, δεν σχολίασε τα μέσα 
δημοκρατικής νομιμότητας και 
λογοδοσίας της Τρόικας σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 615
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
της την καταγγελία που προέρχεται από 
τις αρχές ορισμένων κρατών μελών ότι οι 
συζητήσεις τους με την Τρόικα θα είχαν 
ωφεληθεί από χαμηλότερο κύκλο 
εργασιών μεταξύ του προσωπικού της 
Τρόικας·

Or. en

Τροπολογία 616
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει ότι η Τρόικα και ο ρόλος 
της καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013·

Or. en
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Τροπολογία 617
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. υπενθυμίζει ότι το κράτος μέλος που 
ζητεί χρηματοδοτική συνδρομή είναι 
υπεύθυνο για την κατάρτιση του 
προγράμματος μακροοικονομικής 
προσαρμογής του και τονίζει ότι τα 
προγράμματα μακροοικονομικής 
προσαρμογής εγκρίνονται από ειδική 
πλειοψηφία των υπουργών Οικονομικών 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 618
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. τονίζει ότι, παρόλο που η Επιτροπή 
δρα εξ ονόματος των κρατών μελών, την 
τελική πολιτική ευθύνη για τον σχεδιασμό 
και την έγκριση των προγραμμάτων 
μακροοικονομικής προσαρμογής φέρουν 
οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ και οι 
κυβερνήσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 619
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30δ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ούτε ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας 
ούτε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου παρευρέθησαν στις 
ακροάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον ρόλο της Τρόικας·

Or. en

Τροπολογία 620
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. σημειώνει τη μη θεσμική 
νομιμότητα της Τρόικας σε ενωσιακό 
επίπεδο καθώς και τις ευθύνες που 
φέρουν τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης για το δημοκρατικό έλλειμμα 
στη δομή και τη λειτουργία της·

Or. en

Τροπολογία 621
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει τον προσωρινό 
χαρακτήρα της Τρόικας και ζητεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει 
πότε ή υπό ποιες συνθήκες προβλέπεται 
να πάψει η Τρόικα να ασκεί τις 
δραστηριότητές της·
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Or. fi

Τροπολογία 622
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επισημαίνει την παραδοχή του 
Πρόεδρου της Ευρωομάδας ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 
Ευρωομάδα ενέκρινε τις συστάσεις της 
Τρόικας χωρίς να λάβει υπόψη τις επί 
μέρους πολιτικές επιπτώσεις τους·

31. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για
την παραδοχή του Πρόεδρου της 
Ευρωομάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ότι η Ευρωομάδα ενέκρινε 
τις συστάσεις της Τρόικας χωρίς να λάβει
υπόψη τις επί μέρους πολιτικές επιπτώσεις 
τους· συμπεριλαμβανομένου του 
αντίκτυπου στην κοινωνική συνοχή· 
επισημαίνει ότι μια τέτοια παραδοχή 
αποσαφηνίζει με ανησυχητικό τρόπο το 
θολό πεδίο εφαρμογής των ρόλων της 
«παροχής τεχνικών συμβουλών» και της 
«εκπροσώπησης της Ευρωομάδας» που 
έχουν ανατεθεί τόσο στην Επιτροπή όσο 
και στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού, της υλοποίησης και της 
αξιολόγησης των προγραμμάτων 
συνδρομής· υπογραμμίζει ότι 
δημιουργείται ή τουλάχιστον ευνοείται 
μια γκρίζα ζώνη μεταξύ της «παροχής 
τεχνικών συμβουλών» και της 
αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων, 
εφόσον δεν υπάρχει σαφήνεια ούτε 
διαφάνεια αλλά ούτε και σαφής 
οριοθέτηση της εντολής που δίνεται 
στους «τεχνικούς συμβούλους»· 
αποδοκιμάζει, από αυτήν την άποψη, την 
έλλειψη σαφών και υπεύθυνων, κατά 
περίπτωση, εντολών που παρέχονται από 
το Συμβούλιο και την Ευρωομάδα στην 
Επιτροπή· 

Or. en
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Τροπολογία 623
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επισημαίνει την παραδοχή του 
Πρόεδρου της Ευρωομάδας ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 
Ευρωομάδα ενέκρινε τις συστάσεις της 
Τρόικας χωρίς να λάβει υπόψη τις επί 
μέρους πολιτικές επιπτώσεις τους·

31. επισημαίνει ότι οι πραγματικές 
εξουσίες της Τρόικας υπερβαίνουν κατά 
πολύ την επιθεώρηση της εφαρμογής των 
μνημονίων στις χώρες του προγράμματος 
και την πρόταση αποφάσεων στους 
φορείς της λήψης τελικών αποφάσεων 
(Ευρωομάδα, συμβούλιο του ΔΝΤ, 
συμβούλιο της ΕΚΤ)· επισημαίνει από την 
άποψη αυτή την παραδοχή του Πρόεδρου 
της Ευρωομάδας ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ότι η Ευρωομάδα ενέκρινε 
τις συστάσεις της Τρόικας χωρίς να λάβει 
υπόψη τις επί μέρους πολιτικές επιπτώσεις 
τους· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχει 
ανατεθεί εκ των πραγμάτων στην Τρόικα 
μια αποτελεσματική εξουσία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 624
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επισημαίνει την παραδοχή του 
Πρόεδρου της Ευρωομάδας ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 
Ευρωομάδα ενέκρινε τις συστάσεις της 
Τρόικας χωρίς να λάβει υπόψη τις επί 
μέρους πολιτικές επιπτώσεις τους·

31. επισημαίνει την παραδοχή του πρώην
Πρόεδρου της Ευρωομάδας ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 
Ευρωομάδα ενέκρινε τις συστάσεις της 
Τρόικας χωρίς να λάβει υπόψη τις επί 
μέρους πολιτικές επιπτώσεις τους· τονίζει 
ότι κάτι τέτοιο, εάν είναι ακριβές, δεν 
απαλλάσσει τους υπουργούς Οικονομικών 
της ζώνης του ευρώ από την πολιτική 
τους ευθύνη για τα προγράμματα 
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μακροοικονομικής προσαρμογής και τα 
μνημόνια συνεννόησης·

Or. en

Τροπολογία 625
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επισημαίνει την παραδοχή του 
Πρόεδρου της Ευρωομάδας ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 
Ευρωομάδα ενέκρινε τις συστάσεις της 
Τρόικας χωρίς να λάβει υπόψη τις επί 
μέρους πολιτικές επιπτώσεις τους·

31. επικρίνει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος 
της Ευρωομάδας ενέκρινε τις συστάσεις 
της Τρόικας ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου χωρίς να έχει εξετάσει και 
λάβει υπόψη τις επί μέρους πολιτικές 
επιπτώσεις τους·

Or. de

Τροπολογία 626
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επισημαίνει την παραδοχή του 
Πρόεδρου της Ευρωομάδας ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 
Ευρωομάδα ενέκρινε τις συστάσεις της 
Τρόικας χωρίς να λάβει υπόψη τις επί 
μέρους πολιτικές επιπτώσεις τους·

31. επισημαίνει την παραδοχή του 
Πρόεδρου της Ευρωομάδας ενώπιον του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 
Ευρωομάδα ενέκρινε τις συστάσεις της 
Τρόικας χωρίς να λάβει υπόψη τις επί 
μέρους πολιτικές επιπτώσεις τους και 
χωρίς να έχει ασχοληθεί διεξοδικά και με 
κατάλληλο τρόπο με τις λεπτομέρειες και 
τις επιπτώσεις των προγραμματικών 
προτάσεων·

Or. de
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Τροπολογία 627
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι 
ορισμένοι από τους όρους που έθεσε η 
Τρόικα παραβιάζουν θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται 
τόσο στις Συνθήκες της ΕΕ όσο και στο 
σύνταγμα των κρατών μελών που 
επηρεάζουν. Σημειώνει τις ανησυχητικές 
δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις 
που έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής από 
δικαστήρια και διεθνείς οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 628
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές του 
νομικού πλαισίου της ΕΕ και των κρατών 
μελών της που οφείλονται στην κρίση 
επηρεάζουν όχι μόνο τη διαδικασία 
λήψης οικονομικών αποφάσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο 
κρατών μελών και συγκεκριμένα τον ρόλο 
των εθνικών κοινοβουλίων αλλά επίσης, 
με πολύ πιο άμεσο τρόπο, τη νομική θέση 
των προσώπων· τονίζει, συνεπώς ότι τα 
εν λόγω μέτρα υπόκεινται και –όπως 
δείχνει η πρόσφατη εμπειρία–
ενδεχομένως να υπόκεινται όλο και 
περισσότερο σε νομικές προκλήσεις 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
και του ΕΔΑΔ, δεδομένων των 
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εκτεταμένων συνεπειών που έχουν τα 
προγράμματα συνδρομής στο ευαίσθητο 
σύστημα δημοκρατικής νομιμότητας της 
δημόσιας εξουσίας στην πολυδιάστατη 
έννομη τάξη της ΕΕ καθώς και στον ρόλο 
που διαδραματίζουν τα εθνικά και 
ενωσιακά θεσμικά όργανα στο ζήτημα 
αυτό· 

Or. en

Τροπολογία 629
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31β. τονίζει ότι η επίσημη δημοκρατική 
λογοδοσία αποτελεί απαραίτητη αλλά όχι 
επαρκή προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική δημοκρατική λογοδοσία 
και νομιμότητα· επισημαίνει ότι οι 
δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων που 
είναι εγγενείς στο πλαίσιο της Τρόικας 
συνιστούν απειλή για την αποτελεσματική 
δημοκρατική λογοδοσία των 
προγραμμάτων συνδρομής· τονίζει ότι η 
έλλειψη αποτελεσματικής δημοκρατικής 
λογοδοσίας είναι επιζήμια για την 
ευθυγράμμιση των προγραμμάτων 
συνδρομής με τους στόχους και τις 
υποχρεώσεις των θεσμικών οργάνων και 
των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά 
τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 630
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31γ. τονίζει, ειδικότερα, ότι η ad-hoc 
συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ στο πλαίσιο της Τρόικας έχει 
δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια όσον 
αφορά τα καθήκοντα δημοκρατικής 
λογοδοσίας του Συμβουλίου, της 
Ευρωομάδας, της Επιτροπής και της 
ΕΚΤ, περιορίζοντας τα ουσιαστικά 
δικαιώματα που έχει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ζητεί από το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
επανεξετάζει τη νομιμότητα των 
αποφάσεων στις οποίες στηρίζονται τα 
προγράμματα συνδρομής, καθώς οι 
επίσημες αποφάσεις που αφορούν τους 
όρους των προγραμμάτων αλλά και οι 
αποφάσεις χορήγησης χρηματοδοτικής 
συνδρομής λαμβάνονται από τα κράτη 
μέλη εντός του ΕΜΣ και εκτός του 
κοινοτικού πλαισίου και, συνεπώς, δεν 
εμπίπτουν άμεσα στο πεδίο των πιθανών 
νομικών πράξεων τις οποίες το 
Κοινοβούλιο θα μπορούσε να φέρει 
ενώπιον του Δικαστηρίου έναντι άλλων 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 263 της ΣΛΕΕ· 
τονίζει ότι οι εν λόγω εξελίξεις έχουν 
εκτεταμένες επιπτώσεις στο ευαίσθητο 
σύστημα ισορροπίας δυνάμεων εντός της 
Ένωσης και είναι επιζήμιες για την αρχή 
της καλόπιστης συνεργασίας που ορίζεται 
στις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 631
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31δ. εκτιμά ότι η ad hoc αντικατάσταση 
του συστήματος της Τρόικας με μια 
βελτιωμένη νομική δομή, πλήρως 
θεσμοθετημένη σύμφωνα με την 
κοινοτική μέθοδο αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του 
ελλείμματος δημοκρατικής νομιμότητας 
και λογοδοσίας των προγραμμάτων, 
αυξάνοντας την ασφάλεια δικαίου· για 
την επίλυση και την αποφυγή πιθανών 
συγκρούσεων συμφερόντων· και, ως εκ 
τούτου, για τη δημιουργία ενός βαθμού 
αποδοχής, αναγκαίου για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων που 
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κρίσης στην Ένωση και 
ειδικότερα στα κράτη μέλη της ζώνης 
του ευρώ που βιώνουν ή απειλούνται από 
σοβαρές δυσκολίες ως προς τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 632
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31ε. επισημαίνει ότι η έγκριση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 αποτελεί 
ένα πρώτο –αν και ανεπαρκές– βήμα 
προς μια τέτοια αντικατάσταση· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι απαιτείται η 
λήψη περαιτέρω βραχυπρόθεσμων, 
μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
μέτρων για αυτόν τον σκοπό· 
υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι μια 
αποτελεσματική και πλήρης ενσωμάτωση 
των προγραμμάτων συνδρομής στο 
κοινοτικό πλαίσιο απαιτεί τον 
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μετασχηματισμό του ΕΜΣ σε ένα 
ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ώστε να επιτευχθεί 
μια πιο υπεύθυνη και αποτελεσματική 
ενσωμάτωση των διαφόρων σχετικών 
έργων στην κατάρτιση και την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων 
συνδρομής· 

Or. en

Τροπολογία 633
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31στ. χαιρετίζει, ειδικότερα, την 
κωδικοποίηση, στην ενωσιακή 
νομοθεσία, των διαδικασιών και των 
προτύπων ενισχυμένης εποπτείας των 
κρατών μελών της ζώνης του ευρώ που 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ως 
προς τη χρηματοοικονομική τους 
σταθερότητα· στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
διατάξεις που αφορούν την αξιολόγηση 
της βιωσιμότητας του κυβερνητικού 
χρέους· οι πλέον διαφανείς διαδικασίες 
που αφορούν την έγκριση προγραμμάτων 
μακροοικονομικής προσαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για 
ενσωμάτωση των δυσμενών 
δευτερογενών επιπτώσεων καθώς επίσης 
των μακροοικονομικών και 
δημοσιονομικών κραδασμών και των 
δικαιωμάτων ελέγχου που ανατίθενται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· οι διατάξεις 
που αφορούν τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων· οι απαιτήσεις να λαμβάνονται 
ρητά υπόψη οι εθνικές πρακτικές και οι 
θεσμοί για τη διαμόρφωση των μισθών· η 
ανάγκη να διασφαλίζονται επαρκή μέσα 
για θεμελιώδεις πολιτικές, όπως η 
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εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη· 
και οι εξαιρέσεις που παραχωρούνται στα 
κράτη μέλη με τη συνδρομή των 
σχετικών απαιτήσεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει και χαιρετίζει το γεγονός 
ότι μια τέτοια κωδικοποίηση καθιερώνει 
τη ρητή δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου επί των νομικών πράξεων 
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 472/2013· 

Or. en

Τροπολογία 634
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· παραδέχεται 
ότι η Επιτροπή κατάφερε να αποφύγει 
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του 
ρόλου της στην Τρόικα και της ευθύνης 
της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·

Or. de

Τροπολογία 635
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· διαπιστώνει
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

Or. de

Τροπολογία 636
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και 
ως θεσμικού οργάνου της ΕΕ·
προειδοποιεί ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται 
να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων 
εντός της Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της 
στην Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα και προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός·

Or. en

Τροπολογία 637
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. αμφισβητεί τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός, οι 
μισθολογικές και κοινωνικές πολιτικές
και οι κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 638
Ana Gomes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός, οι κρατικές 
ενισχύσεις, η κοινωνική δικαιοσύνη και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 639
Elisa Ferreira
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός, οι κρατικές 
ενισχύσεις, και η τήρηση της Συνθήκης 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 640
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. αμφισβητεί τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 
εντός της Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της 
στην Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως οι μισθολογικές και 
κοινωνικές πολιτικές, οι πολιτικές 
ανταγωνισμού και οι κρατικές ενισχύσεις·

(Δεδομένα της ΕΣΣΟ)

Or. en
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Τροπολογία 641
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις καθώς επίσης οι 
στόχοι της κοινωνικής συνοχής, της 
σύγκλισης, του σεβασμού στο κοινοτικό 
κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 642
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα τόσο ως 
παράγοντα των κρατών μελών όσο και ως 
θεσμικού οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί 
ότι, ως εκ τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

32. σημειώνει τον διπλό ρόλο της 
Επιτροπής στην Τρόικα και ως θεσμικού 
οργάνου της ΕΕ· προειδοποιεί ότι, ως εκ 
τούτου, ενδέχεται να υπάρχουν 
συγκρούσεις συμφερόντων εντός της 
Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην 
Τρόικα και της ευθύνης της ως 
θεματοφύλακα των Συνθηκών, ιδίως σε 
τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι 
κρατικές ενισχύσεις·

Or. en
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Τροπολογία 643
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. επιμένει, ως προς αυτό τo ζήτημα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει καμία 
αρμοδιότητα στη μισθολογική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 644
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32a. υπογραμμίζει ότι όλα τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ δεσμεύονται πλήρως από 
το δίκαιο της Ένωσης και ότι 
υποχρεούνται, όταν ενεργούν στο πλαίσιο 
της Τρόικας, να τηρούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα οποία ισχύουν ανά πάσα 
στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 645
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32β. καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντί να 
ενεργεί ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, 
έχει προφανώς συμβάλει ενεργά σε 
παραβιάσεις βασικών αρχών του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου·

Or. en

Τροπολογία 646
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επισημαίνει επίσης μια πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του 
τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως 
«τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της 
ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών, 
καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει 
της Συνθήκης·

33. επισημαίνει επίσης μια πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του 
τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως
«τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της 
ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών, 
καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει 
της Συνθήκης· ζητεί προσεκτικό έλεγχο 
πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων της 
ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά την κρίσιμη 
πολιτική ρευστότητας· σημειώνει ότι, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ 
διέθετε σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με την εύρυθμη λειτουργία του 
τραπεζικού τομέα και τη 
χρηματοπιστωτiκή σταθερότητα εν γένει, 
και ότι στη συνέχεια άσκησε πολιτική 
επιρροής σε φορείς λήψης αποφάσεων, 
τουλάχιστον στις περιπτώσεις της 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, 
των ενεργειών επείγουσας ενίσχυσης της 
Κύπρου υπό μορφή ρευστότητας και της 
μη συμμετοχής των κατά προτεραιότητα 
ομολογιούχων στη διάσωση της 
Ιρλανδίας· ζητεί να αντληθούν τα 
κατάλληλα διδάγματα·
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Or. en

Τροπολογία 647
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επισημαίνει επίσης μια πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του 
τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως 
«τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της 
ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών, 
καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει 
της Συνθήκης·

33. υπογραμμίζει τον σημαντικό τρέχοντα 
ρόλο της ΕΚΤ στην Τρόικα ως «τεχνικού 
συμβούλου» παρά τη θέση της ως πιστωτή 
των τεσσάρων κρατών μελών, καθώς και 
της εντολής που έχει δυνάμει της 
Συνθήκης·

Or. de

Τροπολογία 648
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επισημαίνει επίσης μια πιθανή
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του 
τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως 
«τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της 
ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών, 
καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει 
της Συνθήκης·

33. επισημαίνει επίσης μια σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ του τρέχοντος ρόλου 
της ΕΚΤ στην Τρόικα ως «τεχνικού 
συμβούλου» και της θέσης της ως πιστωτή 
των τεσσάρων κρατών μελών, καθώς και 
της εντολής που έχει δυνάμει της 
Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 649
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επισημαίνει επίσης μια πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του 
τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως 
«τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της 
ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών, 
καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει 
της Συνθήκης·

33. επισημαίνει επίσης μια πιθανή 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του 
τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως 
«τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της 
ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών, 
καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει 
της Συνθήκης· ως εκ τούτου, χαιρετίζει τη 
συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της 
κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 650
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επισημαίνει επίσης μια πιθανή
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του 
τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως 
«τεχνικού συμβούλου» και της θέσης της 
ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών μελών, 
καθώς και της εντολής που έχει δυνάμει 
της Συνθήκης·

33. επισημαίνει επίσης τη σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ του τρέχοντος ρόλου 
της ΕΚΤ στην Τρόικα ως «τεχνικού
συμβούλου» και της θέσης της ως πιστωτή 
των τεσσάρων κρατών μελών, καθώς και 
της εντολής που έχει δυνάμει της 
Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 651
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. σημειώνει ότι σε όλες τις χώρες του 
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προγράμματος, η έγκριση των μνημονίων 
συνεννόησης δεν βασίστηκε σε 
δημοκρατικά πρότυπα, επειδή οι 
βουλευτές δεν ήταν σε θέση να ασκήσουν 
τα δημοκρατικά τους καθήκοντα, δηλαδή 
να εξετάσουν τις συνέπειες της ψήφου 
τους ή ακόμα και να διαβάσουν και να 
συζητήσουν το μνημόνιο συνεργασίας. 
Ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι μια τέτοια κατάσταση δεν θα 
επαναληφθεί ποτέ, και για τον σκοπό 
αυτό να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές 
οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζουν 
κατάλληλο δημοκρατικό έλεγχο της 
εφαρμογής των μέτρων σε εθνικό 
επίπεδο· 

Or. en

Τροπολογία 652
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ θα 
μπορούσε να συγκεκριμενοποιηθεί ακόμα 
περισσότερο, εφόσον στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να ενεργεί «σε συνεργασία με την ΕΚΤ», 
ορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο 
της ΕΚΤ ως εκείνον του παρόχου 
εμπειρογνωμοσύνης· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι η εντολή της ΕΚΤ ορίζεται
από τη ΣΛΕΕ και ότι η συμμετοχή της 
ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη 
δημοσιονομική, φορολογική και 
διαρθρωτική πολιτική πραγματοποιήθηκε 
με μεγάλη ευαισθησία·

Or. de
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Τροπολογία 653
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική 
δεν στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή 
νομική βάση·

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ είναι 
επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», ορίζοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ ως
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στην Τρόικα δεν έχει 
βάση στο κοινοτικό δίκαιο, αλλά αποτελεί 
εθελοντική συμβουλευτική υπηρεσία της 
ΕΚΤ κατ’ επιθυμία της Ευρωομάδας·

Or. de

Τροπολογία 654
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής· 
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συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική 
δεν στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή 
νομική βάση·

επισημαίνει ότι η συμμετοχή της ΕΚΤ 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
472/2013· αναγνωρίζει ότι η 
εμπειρογνωμοσύνη και οι πληροφορίες 
που προέρχονται από την ΕΚΤ δρουν 
συμπληρωματικά προς τις απόψεις των 
άλλων εταίρων της Τρόικας·

Or. en

Τροπολογία 655
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση· σημειώνει, ωστόσο, ότι σύμφωνα 
με την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο στην υπόθεση C-370/12 
(«Pringle κατά Ιρλανδίας»), τα 
καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ 
βάσει της Συνθήκης ΕΜΣ συνάδουν με 
τα διάφορα καθήκοντα που ανατίθενται 
στην ΕΚΤ βάσει της ΣΛΕΕ και του 
καταστατικού του ΕΣΚΤ [και της ΕΚΤ]·

Or. en
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Τροπολογία 656
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική 
είναι, ως εκ τούτου, παράνομη·

Or. en

Τροπολογία 657
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
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φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν
διαθέτει, ως εκ τούτου, νομική βάση·

Or. en

Τροπολογία 658
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν
επιτρέπεται βάσει των Συνθηκών· ως εκ 
τούτου, καταδικάζει τη σχέση της ΕΚΤ με 
την Τρόικα με την υφιστάμενη μορφή 
της·

Or. en

Τροπολογία 659
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στον 
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συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 και στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
ενεργός συμμετοχή της ΕΚΤ σε θέματα 
που σχετίζονται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική 
κινδυνεύει να τεθεί εκτός της εντολής 
της·

Or. en

Τροπολογία 660
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής, αλλά και 
στη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, και ότι η συμμετοχή της ΕΚΤ 
σε οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη 
δημοσιονομική, φορολογική και 
διαρθρωτική πολιτική δεν στηρίζεται, ως 
εκ τούτου, σε σαφή νομική βάση·

Or. de
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Τροπολογία 661
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ οριοθετείται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση∙ βασίζεται σε δυνητικές 
συγκρούσεις συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 662
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. σημειώνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ δεν 
είναι επαρκώς καθορισμένος, εφόσον στη 
συνθήκη για τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί «σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ», περιορίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε 
εκείνον του παρόχου εμπειρογνωμοσύνης· 
επισημαίνει περαιτέρω ότι η εντολή της 
ΕΚΤ περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην 
άσκηση νομισματικής πολιτικής και ότι η 

34. επισημαίνει ότι ο ρόλος της ΕΚΤ σε 
αποφάσεις που οδηγούν στη σύσταση της 
Τρόικας είναι ασαφής και ότι ο ρόλος της 
στην Τρόικα δεν είναι επαρκώς 
καθορισμένος, εφόσον στη συνθήκη για 
τον ΕΜΣ αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να ενεργεί «σε συνεργασία με την 
ΕΚΤ», περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τον ρόλο της ΕΚΤ σε εκείνον του 
παρόχου εμπειρογνωμοσύνης∙ επισημαίνει 
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συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

περαιτέρω ότι η εντολή της ΕΚΤ 
περιορίζεται από τη ΣΛΕΕ στην άσκηση 
νομισματικής πολιτικής και ότι η 
συμμετοχή της ΕΚΤ σε οποιοδήποτε θέμα 
σχετίζεται με τη δημοσιονομική, 
φορολογική και διαρθρωτική πολιτική δεν 
στηρίζεται, ως εκ τούτου, σε σαφή νομική 
βάση·

Or. en

Τροπολογία 663
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. σημειώνει ότι η εντολή της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
περιορίζεται κυρίως στη νομισματική 
πολιτική και ότι δεν διαθέτει ούτε τη 
νομική αρμοδιότητα ούτε την 
εμπειρογνωμοσύνη να σχεδιάζει, να 
υλοποιεί ή να παρακολουθεί πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της αγοράς 
εργασίας, των οικονομικών υποθέσεων ή 
της χρηστής διακυβέρνησης. Θεωρεί 
ακατάλληλο τον υφιστάμενο ρόλο της 
ΕΚΤ ως πλήρους μέλους της Τρόικας και 
ζητεί να ανασταλεί η συμμετοχή της στην 
Τρόικα έως ότου αναθεωρηθεί η εντολή 
της όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο 
και τους στόχους, όπως ορίζεται στις 
Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του 
άρθρου 130 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 664
Philippe Lamberts
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34a. σημειώνει ότι δεν είναι δυνατό να 
καθοριστεί βάσει των δημοσιοποιημένων 
εγγράφων εάν η ΕΚΤ αναλαμβάνει ή όχι 
την ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με 
τα προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 665
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34β. επισημαίνει ότι η στενή συμμετοχή 
της ΕΚΤ στα προγράμματα συνδρομής 
της ΕΕ και του ΔΝΤ ενέχει σημαντικές 
δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, 
καθώς εξάρτησε τις δικές της δράσεις 
από αποφάσεις στις οποίες συμμετέχει η 
ίδια· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
κατάσταση βάζει την ΕΚΤ στην 
προβληματική «θέση του οδηγού που 
βρίσκεται στο πίσω κάθισμα»· 

Or. en

Τροπολογία 666
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34γ. σημειώνει ότι η ΕΚΤ, σε αντίθεση με 
το ΔΝΤ και την Επιτροπή, δεν συντάσσει 
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εκτιμήσεις ή έγγραφα παρακολούθησης 
προγραμμάτων, μολονότι εκδίδει κοινές 
δηλώσεις με τα λοιπά μέλη της Τρόικας 
για την εφαρμογή του προγράμματος· 
επισημαίνει ότι η ΕΚΤ βασίζεται στα δικά 
της μέσα σε σχέση με την κρίση, όπως η 
πολιτική εγγυήσεων και ο μηχανισμός εκ 
των προτέρων και εκ των υστέρων 
ελέγχων της επείγουσας ενίσχυσης υπό 
μορφή ρευστότητας που παρέχεται από 
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εντός της 
ζώνης του ευρώ σε τράπεζες της 
δικαιοδοσίας τους· 

Or. en

Τροπολογία 667
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34δ. σημειώνει ότι οι εν λόγω 
συγκρούσεις υπήρξαν ιδιαιτέρως 
εμφανείς στην περίπτωση του εξαιρετικά 
αμφιλεγόμενου ρόλου της στην 
αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου 
χρέους (καθυστερώντας αδικαιολόγητα 
την όλη διαδικασία και, στη συνέχεια, 
υιοθετώντας τη στάση του ανώτερου σε 
ιεραρχία και παραιτούμενη από τη 
διαδικασία αναδιάρθρωσης)· επίσης, 
στην περίπτωση της Ιρλανδίας, μέσω της 
επιμονής της να εξοφληθούν πλήρως οι 
ιδιώτες μη εγγυημένοι ομολογιούχοι, 
παρόλο που στο πρόγραμμα της 
Ιρλανδίας δεν περιλαμβανόταν καμία 
αναφορά σε τέτοιου είδους απαίτηση·

Or. en
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Τροπολογία 668
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34ε. επισημαίνει ότι αρκετές επίσημες 
πηγές επιβεβαιώνουν ότι η ιρλανδική 
κυβέρνηση σχεδίαζε να επιβάλει απώλειες 
σε μη εξασφαλισμένους και μη 
εγγυημένους ομολογιούχους στις τράπεζες 
που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με τα 
χρήματα των φορολογούμενων· 
επισημαίνει ότι, τόσο το ΔΝΤ όσο και οι 
ιρλανδικές αρχές εκτίμησαν πως, εάν η 
κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε κάτι 
τέτοιο, οι υποχρεώσεις της θα είχαν 
μειωθεί κατά αρκετά δισεκατομμύρια 
ευρώ και η αξία της συνδρομής προς τις 
διασωθείσες ιρλανδικές τράπεζες θα 
ενισχυόταν, και συνεπώς θα βελτιωνόταν 
η φερεγγυότητά τους, εφόσον ο εγγυητής 
τους θα είχε επωφεληθεί σημαντικά λόγω 
της μη αποπληρωμής των ομολογιούχων· 
σημειώνει ότι ο πρώην Πρόεδρος της 
ΕΚΤ υπήρξε αντίθετος στο εν λόγω 
μέτρο, απειλώντας να αποσύρει την 
ενίσχυση υπό μορφή ρευστότητας προς 
τις ιρλανδικές τράπεζες θεωρώντας τες 
ως αφερέγγυες, γεγονός που θα είχε 
οδηγήσει σε άτακτη κατάρρευση του 
ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 669
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34στ. επισημαίνει ότι υπάρχουν 
αδιαμφισβήτητοι ισχυρισμοί ότι η έννοια 
της φερεγγυότητας που χρησιμοποίησε η 
ΕΚΤ υστερούσε ως προς την ασφάλεια 
δικαίου και, ειδικότερα, ότι υπάρχουν 
πολλά γκρίζα σημεία στις διατάξεις που 
αφορούν την επείγουσα ενίσχυση υπό 
μορφή ρευστότητας προς όλα τα κράτη 
μέλη που τελούν υπό συνδρομή, όπως η 
διαχείριση των κρατικών εγγυήσεων για 
την κάλυψη της παροχής επείγουσας 
ενίσχυσης υπό μορφή ρευστότητας· 
υπενθυμίζει τις ρητές και έμμεσες απειλές 
της ΕΚΤ για απόσυρση της στήριξης 
ρευστότητας· 

Or. en

Τροπολογία 670
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο και το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι 
λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο στις 
χώρες του προγράμματος ενήργησαν υπό 
την απειλή της κατάρρευσης των 
οικονομιών τους και ήταν ουσιαστικά 
υποχρεωμένοι να εγκρίνουν πολλούς 
όρους που επιβλήθηκαν από τους 
παρέχοντες βοήθεια, παρότι όντως
φέρουν τη δημοκρατική ευθύνη για την 
έγκρισή τους, και ότι οι ελεγμένοι 
εκπρόσωποι των κοινοβουλίων των 
χωρών που παρέχουν τη χρηματοδότηση 
ήταν εξίσου υπόλογοι στο εκλογικό τους 
σώμα · σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
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δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

Or. fi

Τροπολογία 671
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων· 
σημειώνει με ανησυχία ότι η ύπαρξη 
τριών ανεξάρτητων θεσμικών οργάνων 
της Τρόικας με άνιση κατανομή 
αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, σε 
συνδυασμό με διαφορετικές εντολές και 
δομές διαπραγμάτευσης και λήψης 
αποφάσεων με διαφορετικά επίπεδα 
λογοδοσίας, οδήγησε σε έλλειψη 
κατάλληλου ελέγχου και δημοκρατικής 
λογοδοσίας της Τρόικας στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 672
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
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χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων,
όπως αποδείχτηκε στην περίπτωση της 
απόρριψης του μνημονίου συνεννόησης 
από το κυπριακό κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 673
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό 
επίπεδο ποικίλλει μεταξύ των χωρών,
ανάλογα με τη βούληση των εθνικών 
αξιωματούχων·

35. επισημαίνει την υπερβολικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 674
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 

35. τονίζει την έλλειψη δημοκρατικής 
λογοδοσίας της Τρόικας στις χώρες του 
προγράμματος σε εθνικό επίπεδο·
επισημαίνει το γεγονός ότι το μνημόνιο 
συνεννόησης δεν επικυρώθηκε από το 
κοινοβούλιο ενός κράτους μέλους 
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τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων· (Πορτογαλία)· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

Or. en

Τροπολογία 675
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό 
επίπεδο ποικίλλει μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τη βούληση των εθνικών 
αξιωματούχων·

35. επισημαίνει την ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα 
προγράμματα, στις γενικές γραμμές τους, 
έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με την πάροδο 
των ετών από το εκλογικό σώμα των 
χωρών που λαμβάνουν βοήθεια και από 
τα κοινοβούλιά τους·

Or. pt

Τροπολογία 676
Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό 
επίπεδο ποικίλλει μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τη βούληση των εθνικών 
αξιωματούχων·

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 677
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό 
επίπεδο ποικίλλει μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τη βούληση των εθνικών 
αξιωματούχων·

35. επισημαίνει τη διαφορετική
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 678
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

35. επισημαίνει την έλλειψη λογοδοσίας
της Τρόικας στις χώρες του προγράμματος 
σε εθνικό επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι 
η λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο ποικίλλει 
μεταξύ των χωρών, ανάλογα με τη 
βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

Or. de

Τροπολογία 679
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ανάληψη ευθύνης εκ μέρους των εθνικών 
κοινοβουλίων·

Or. en

Τροπολογία 680
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων 
και την ικανότητα άσκησης 
αποτελεσματικού ελέγχου εκ μέρους των 
εθνικών κοινοβουλίων·

Or. en

Τροπολογία 681
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό 
επίπεδο ποικίλλει μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τη βούληση των εθνικών 
αξιωματούχων·

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 682
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα με 
τη βούληση των εθνικών αξιωματούχων·

35. επισημαίνει τη γενικά ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας στις 
χώρες του προγράμματος σε εθνικό 
επίπεδο· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
δημοκρατική λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο 
ποικίλλει μεταξύ των χωρών, ανάλογα 
επίσης με τη βούληση των εθνικών 
αξιωματούχων·

Or. en

Τροπολογία 683
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. σημειώνει ότι η εθνική ανάληψη 
ευθύνης για τις μεταρρυθμίσεις που 
συνδέονταν με τα προγράμματα 
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προσαρμογής ήταν συχνά ελλιπής, με τις 
εθνικές αρχές να θέτουν την ευθύνη για 
τα μέτρα εξυγίανσης στο ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Τονίζει ότι το γεγονός αυτό, με 
τη σειρά του, μείωσε την εμπιστοσύνη 
στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 684
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. σημειώνει τις σοβαρές παρενέργειες 
της εφαρμογής του εργαλείου διάσωσης, 
στις οποίες περιλαμβάνεται η επιβολή 
ελέγχων της κίνησης κεφαλαίων· τονίζει 
ότι η πραγματική κυπριακή οικονομία 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές 
προκλήσεις. Η περικοπή των πιστωτικών 
ορίων έχει σημαντικές επιπτώσεις στους 
παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, ενώ 
παρατηρείται αύξηση της ανεργίας· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν προηγήθηκε καμία εκτίμηση των 
επιπτώσεων σε κάθε χώρα του 
προγράμματος μέσω μελετών αντίκτυπου 
ή συντονισμού με την Επιτροπή 
Απασχόλησης, την Επιτροπή Κοινωνικής 
Προστασίας, το Συμβούλιο 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) ή τον 
Επίτροπο που είναι αρμόδιος για θέματα 
απασχόλησης και κοινωνικών 
υποθέσεων· εκφράζει, επίσης, τη λύπη 
του για το γεγονός ότι, παρά τις 
σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, δεν 
ζητήθηκε η γνώμη των συμβουλευτικών 
φορέων που έχουν θεσπιστεί από τη 
Συνθήκη, ιδίως της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
(ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των 
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Περιφερειών (ΕτΠ)·

Or. en

Τροπολογία 685
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. επισημαίνει την ανεπαρκή 
δημοκρατική λογοδοσία της Τρόικας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς κανένα από 
τα τρία όργανα που αποτελούν την 
Τρόικα δεν υπόκειται σε ανάλογο 
δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. de

Τροπολογία 686
Jürgen Klute, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. αποδοκιμάζει την πολιτική αδυναμία 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ιδίως του 
Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωομάδας, 
να αναλάβουν σαφή ευθύνη για τα 
πολιτικά μέτρα και τα αποτελέσματα που 
υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν οι χώρες 
του προγράμματος, κάτω από την ωμή 
οικονομική πίεση που ασκήθηκε από την 
Τρόικα και τα κράτη μέλη-δανειστές. 
Υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη που 
στερήθηκαν την πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είχαν 
άλλη επιλογή από το να συμφωνήσουν 
στους λεπτομερείς όρους που τέθηκαν 
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από την Τρόικα·

Or. en

Τροπολογία 687
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
δημοκρατική λογοδοσία της ΕΚΤ, της 
Επιτροπής και του ΔΝΤ μέσα από τη 
θέσπιση διεξοδικών ακροάσεων με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα 
στάδια των διαδικασιών· 

[Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών 
Οργανώσεων (ΕΣΣΟ).]

Or. en

Τροπολογία 688
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35α. υπενθυμίζει ότι τα κοινοβούλια των 
κρατών μελών που ζητούν 
χρηματοδοτική συνδρομή ενέκριναν τα 
προγράμματα μακροοικονομικής 
προσαρμογής· επισημαίνει ότι ένα εθνικό 
κοινοβούλιο αντιτάχθηκε σε ένα τέτοιο 
πρόγραμμα και, με τον τρόπο αυτό, 
διέψευσε τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχει 
καμία άλλη εναλλακτική εκτός από την 
αποδοχή, εφόσον είναι δυνατή η 
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διατύπωση αντιρρήσεων και η 
αναθεώρηση των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 689
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, 
με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
άμεσα ενδιαφερομένων κρατών μελών, να 
τίθενται στο επίκεντρο των αποφάσεων 
που λαμβάνονται·

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή·

Or. en

Τροπολογία 690
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, 
με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις, 

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, 
με αποτέλεσμα οι εθνικοί αξιωματούχοι 
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συμπεριλαμβανομένων εκείνων των 
άμεσα ενδιαφερομένων κρατών μελών, να
τίθενται στο επίκεντρο των αποφάσεων 
που λαμβάνονται·

των κρατών μελών που ανήκουν στη 
ζώνη του ευρώ να τίθενται στο επίκεντρο 
των αποφάσεων που λαμβάνονται·

Or. en

Τροπολογία 691
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, 
με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των άμεσα 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, να 
τίθενται στο επίκεντρο των αποφάσεων 
που λαμβάνονται·

36. επισημαίνει ότι μετά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες που 
επιτελεί η Τρόικα, οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται ξεχωριστά από την 
Ευρωομάδα και από το ΔΝΤ, σύμφωνα με 
το αντίστοιχο νομικό καθεστώς και τον 
ρόλο τους, ενώ ο ΕΜΣ διαδραματίζει τώρα 
πλέον πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς είναι ο 
οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 
χρηματοδοτική συνδρομή, με αποτέλεσμα 
οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των άμεσα ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, να τίθενται στο επίκεντρο 
των αποφάσεων που λαμβάνονται·

Or. en

Τροπολογία 692
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, με αποτέλεσμα οι 
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διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ 
σημαντικό ρόλο, καθώς είναι ο 
οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τη 
χρηματοδοτική συνδρομή, με αποτέλεσμα 
οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των άμεσα ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, να τίθενται στο επίκεντρο 
των αποφάσεων που λαμβάνονται·

κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των άμεσα ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, να τίθενται στο επίκεντρο 
των αποφάσεων που λαμβάνονται·

Or. en

Τροπολογία 693
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, 
με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των άμεσα 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, να 
τίθενται στο επίκεντρο των αποφάσεων 
που λαμβάνονται·

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, που ως εκ τούτου 
φέρουν την πολιτική ευθύνη για τις 
ενέργειες της Τρόικας, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, 
με αποτέλεσμα να πρέπει οι κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των άμεσα 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, να 
τίθενται στο επίκεντρο των αποφάσεων 
που λαμβάνονται·

Or. de

Τροπολογία 694
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, 
με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων των άμεσα 
ενδιαφερομένων κρατών μελών, να 
τίθενται στο επίκεντρο των αποφάσεων 
που λαμβάνονται·

36. επισημαίνει ότι οι επίσημες αποφάσεις 
λαμβάνονται τόσο από την Ευρωομάδα 
όσο και από το ΔΝΤ, ενώ ο ΕΜΣ 
διαδραματίζει τώρα πλέον πολύ σημαντικό 
ρόλο, καθώς είναι ο οργανισμός που είναι 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή 
που χορηγείται από κράτη μέλη της 
ζώνης του ευρώ, με αποτέλεσμα οι 
κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων των άμεσα ενδιαφερομένων 
κρατών μελών, να τίθενται στο επίκεντρο 
των αποφάσεων που λαμβάνονται·

Or. en

Τροπολογία 695
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. εκτιμά ότι η νομιμοποίηση και η 
λογοδοσία σε εθνικό επίπεδο δεν 
επαρκούν για τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται συλλογικά από τα κράτη
μέλη της ζώνης του ευρώ εντός του 
πλαισίου του ΕΜΣ· πιστεύει ότι σε μια 
πολυεπίπεδη πολιτική δομή όπως η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η δημοκρατική 
νομιμότητα και η λογοδοσία πρέπει να 
παρέχονται και να εφαρμόζονται στο 
επίπεδο λήψης των αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 696
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36α. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ παρουσιάζονται 
ως ο αποδιοπομπαίος τράγος για τις 
αρνητικές επιπτώσεις στη 
μακροοικονομική προσαρμογή των 
κρατών μελών, ενώ οι υπουργοί 
Οικονομικών των κρατών μελών είναι 
εκείνοι που φέρουν την πολιτική ευθύνη 
για την Τρόικα και τις εργασίες της· 
τονίζει ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
αύξηση του ευρω-σκεπτικισμού, αν και η 
ευθύνη εντοπίζεται σε εθνικό και όχι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 697
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. καλεί την Ευρωομάδα, το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να 
αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τις 
εργασίες της Τρόικας·

Or. en


