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Τροπολογία 698
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 
υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια·

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
διακυβερνητικό όργανο που δεν ανήκει 
στη νομική δομή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του που η 
Επιτροπή, ως θεσμικό όργανο της ΕΕ, 
δέχεται να της ανατίθενται ειδικές 
αρμοδιότητες βάσει της συνθήκης για τον 
ΕΜΣ, σε σαφή αντίθεση με τη Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει 
ότι ο ΕΜΣ δεσμεύεται από τον κανόνα της 
ομοφωνίας στη συνήθη διαδικασία και ότι 
τρία κράτη μέλη (Γερμανία, Γαλλία και 
Ιταλία) επωφελούνται του δικαιώματος 
αρνησικυρίας στη διαδικασία έκτακτης 
ανάγκης· επισημαίνει ότι ο ΕΜΣ 
υπόκειται στην πολιτική επιρροή που 
ασκούν οι υπουργοί οικονομικών, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς 
και τα εθνικά κοινοβούλια ορισμένων 
κρατών μελών πιστωτών·

Or. en

Τροπολογία 699
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός και δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας·
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υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και τα 
εθνικά κοινοβούλια·

Or. de

Τροπολογία 700
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 
υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια·

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται 
ευτυχώς και πρέπει να συνεχίσει να 
δεσμεύεται από τον κανόνα της ομοφωνίας 
και υπόκειται συνεπώς στη δημοκρατικά 
νομιμοποιημένη πολιτική επιρροή που 
ασκούν οι υπουργοί οικονομικών, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς 
και τα εθνικά κοινοβούλια·

Or. de

Τροπολογία 701
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 
υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια·

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
διακυβερνητικός λόγω του τρόπου 
κατασκευής, δεσμεύεται από τον κανόνα 
της ομοφωνίας και υπόκειται στην 
πολιτική επιρροή που ασκούν οι υπουργοί 
οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια∙
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Or. en

Τροπολογία 702
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 
υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια·

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 
υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια· για αυτόν τον λόγο, 
απαιτείται πνεύμα αμοιβαίας δέσμευσης 
και αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 703
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 
υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια·

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται 
δικαίως από τον κανόνα της ομοφωνίας 
και υπόκειται στην πολιτική επιρροή που 
ασκούν οι υπουργοί οικονομικών, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς 
και τα εθνικά κοινοβούλια∙

Or. en

Τροπολογία 704
Marisa Matias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 
υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά 
κοινοβούλια·

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ είναι 
φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται από 
τον κανόνα της ομοφωνίας και υπόκειται 
στην πολιτική επιρροή που ασκούν οι 
υπουργοί οικονομικών, οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων∙

Or. en

Τροπολογία 705
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επισημαίνει το γεγονός ότι ο ΕΜΣ 
είναι φύσει διακυβερνητικός, δεσμεύεται 
από τον κανόνα της ομοφωνίας και 
υπόκειται στην πολιτική επιρροή που 
ασκούν οι υπουργοί οικονομικών, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς 
και τα εθνικά κοινοβούλια·

37. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι ο ΕΜΣ είναι φύσει διακυβερνητικός, 
δεσμεύεται από τον κανόνα της ομοφωνίας 
και υπόκειται στην πολιτική επιρροή που 
ασκούν οι υπουργοί οικονομικών, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς 
και τα εθνικά κοινοβούλια·

Or. de

Τροπολογία 706
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. σημειώνει ότι στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ προβλέπεται η αρχή του δανεισμού 
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υπό όρους με τη μορφή προγράμματος 
μακροοικονομικής προσαρμογής· 
επισημαίνει ότι στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ δεν ορίζεται περαιτέρω το 
περιεχόμενο των όρων ή του 
προγράμματος προσαρμογής, παρέχοντας 
έτσι μεγάλο περιθώριο στην Τρόικα να 
προτείνει τους εν λόγω όρους·

Or. en

Τροπολογία 707
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. ζητεί να πάψει να υπάρχει η 
παρούσα μορφή της Τρόικας·

Or. en

Τροπολογία 708
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. καλεί την Τρόικα να εκπληρώσει το 
καθήκον της όσον αφορά τη μέριμνα για 
την ενιαία αγορά και να διατηρήσει την 
πρόθεση του νομοθέτη κατά τις 
τρέχουσες και μελλοντικές συστάσεις της, 
επιχειρήσεις της και την εποπτεία που 
ασκεί στα προγράμματα οικονομικής 
προσαρμογής·

Or. en
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Τροπολογία 709
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. εκφράζει τη λύπη του διότι η Τρόικα 
δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση και 
οι πράξεις της δεν βασίζονται στο 
κοινοτικό δίκαιο· ως εκ τούτου, δεν 
υπάρχει σαφής εξισορρόπηση, διαφάνεια 
ή λογοδοσία για τις σημαντικές 
αποφάσεις που λαμβάνει, κάτι το οποίο 
δεν γνωρίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες· 
υπογραμμίζει ότι η διαφορετική 
φιλοσοφία και αντιλήψεις των τριών 
θεσμικών οργάνων, της ΕΚΤ, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ, 
καθώς και η απουσία κατάλληλης 
υποδομής εντός της ζώνης του ευρώ για 
την καταπολέμηση της κρίσης οδήγησε 
σε πρόωρη και μη ισορροπημένη λήψη 
αποφάσεων για προγράμματα μνημονίων 
συνεννόησης τα οποία επιβάλλουν 
αυστηρά μέτρα λιτότητας χωρίς 
ανάπτυξη και επενδύσεις στις ανωτέρω 
αναφερθείσες χώρες του ευρωπαϊκού 
νότου·

Or. en

Τροπολογία 710
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. υπογραμμίζει ότι το κύριο πρόβλημα 
παραμένει η επιμονή για τη συνεχιζόμενη 
εφαρμογή και θεσμοποίηση των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Τρόικας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Κεντρικής 
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Τράπεζας-ΔΝΤ, η οποία οδηγεί, κατά 
συνέπεια, σε ακόμα περισσότερες 
επιθέσεις κατά της δημοκρατίας, των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, και στο 
κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 711
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. εκφράζει τη μεγάλη λύπη του διότι, 
όπως στην περίπτωση της Κύπρου, οι 
μεταμεσονύχτιες συνεδριάσεις και οι 
επακόλουθες ακατάλληλες αποφάσεις της 
Ευρωομάδας έγιναν κανόνας, εξαιτίας 
συλλογικής κωλυσιεργίας μηνών και 
έλλειψης προνοητικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων ανεπαρκών 
ελέγχων όσον αφορά την υγεία του 
τραπεζικού τομέα, καθώς και ασύνετων 
εκτιμήσεων βιωσιμότητας χρεών 
γενικότερα·

Or. en

Τροπολογία 712
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. επικρίνει σφόδρα τον τρόπο με τον 
οποίο προσελήφθησαν εξωτερικοί 
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σύμβουλοι· επισημαίνει ότι η ανάθεση 
συμβάσεων πραγματοποιήθηκε συχνά 
χωρίς δημόσιο διαγωνισμό – στην 
περίπτωση της Ιρλανδίας σαφώς λόγω 
πιέσεων της Τρόικας και στην περίπτωση 
της Ισπανίας λόγω πιέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επικρίνει το 
γεγονός ότι δεν δόθηκε σημασία στη 
σύγκρουση συμφερόντων, όπως στην 
περίπτωση της Blackrock η οποία κατείχε 
το 3% των μετοχών της Τράπεζας της 
Ιρλανδίας ή στην περίπτωση της Wyman 
η οποία διαθέτει πελάτες σε τραπεζικούς 
κύκλους σε χώρες του προγράμματος, και 
διαπιστώνει ότι σχεδόν πάντα 
περιλαμβάνεται μία από τις «τέσσερις 
μεγάλες» εταιρείες λογιστικού ελέγχου· 
σημειώνει τις παράλογα υψηλές αμοιβές 
που καταβλήθηκαν στους εξωτερικούς 
συμβούλους·

Or. en

Τροπολογία 713
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37γ. σημειώνει ότι η ΕΚΤ, σε αντίθεση με 
το ΔΝΤ και την Επιτροπή, δεν συντάσσει 
εκτιμήσεις ή έγγραφα προγραμμάτων 
παρακολούθησης, 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 
την πολιτική εγγυήσεων και τον 
μηχανισμό εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων ελέγχων της επείγουσας 
βοήθειας υπό μορφή ρευστότητας που 
παρέχεται από εθνικές κεντρικές 
τράπεζες εντός της ζώνης του ευρώ σε 
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τράπεζες της δικαιοδοσίας τους· 

Or. en

Τροπολογία 714
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37δ. σημειώνει ότι δεν είναι δυνατό να 
καθοριστεί βάσει των δημοσιευμένων 
εγγράφων εάν η ΕΚΤ αναλαμβάνει ή όχι 
την ευθύνη για τις αποφάσεις στο πλαίσιο 
του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 715
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37ε. επισημαίνει ότι η ενεργός συμμετοχή 
της ΕΚΤ σε προγράμματα συνδρομής 
ΕΕ-ΔΝΤ ενέχει σημαντικές συγκρούσεις 
συμφερόντων, καθώς είχε ως αποτέλεσμα 
οι δικές της δράσεις να εξαρτώνται από 
αποφάσεις των οποίων η ίδια αποτελεί 
μέρος· επισημαίνει ότι η εν λόγω 
κατάσταση τοποθετεί την ΕΚΤ στην 
προβληματική «θέση του οδηγού που 
βρίσκεται στο πίσω κάθισμα»· 

Or. en
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Τροπολογία 716
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37στ. υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του 
ΔΝΤ ως δανειστή έσχατης λύσης, ο 
οποίος χορηγεί έως το ένα τρίτο της 
χρηματοδότησης, προσδίδει στον 
οργανισμό μειοψηφικό ρόλο και ενέχει 
τον κίνδυνο διακύβευσης της ικανότητάς 
του να εκπληρώσει τον στόχο του ρόλου 
του· παρατηρεί ότι, πέρα από την 
αποδοχή τα προγράμματα να εκπονηθούν 
και να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης από την Τρόικα, το 
ΔΝΤ αποφάσισε να τροποποιήσει το 
κριτήριο για την πολιτική του έκτακτης 
πρόσβασης όσον αφορά τη βιωσιμότητα 
του χρέους, ώστε να καταστεί δυνατός ο 
δανεισμός στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία 
και στην  Πορτογαλία και, ως εκ τούτου, 
παρέκκλινε από τη θεμελιώδη αρχή του 
να δανείζει σε χώρες μόνον εφόσον 
διεξοδική και συστηματική ανάλυση 
καταδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα το δημόσιο χρέος της χώρας 
να είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 717
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37ζ. παρατηρεί ότι το ΔΝΤ υιοθέτησε 
επικριτική στάση όσον αφορά τους 
στόχους της πολιτικής και τις 
συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με τη 
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συμμετοχή των ευρωπαίων εταίρων του 
στα προγράμματα και ιδίως σε σχέση με 
τη συμμετοχή του στα δύο ελληνικά 
προγράμματα· συμφωνεί με τους 
παρατηρητές οι οποίοι ορθώς 
επεσήμαναν ότι το Ταμείο «θέτει σε 
κίνδυνο την υπόληψή του 
παρεμβαίνοντας σε προγράμματα στα 
οποία δεν πιστεύει καν[i]»· υπογραμμίζει 
ότι ο εν λόγω κίνδυνος είναι ιδιαίτερα 
υψηλός, εάν το επίπεδο συμμετοχής του 
Ταμείου ως ενός εκ των δανειστών δεν 
του επιτρέπει να διατηρήσει την κρίσιμη 
επιλογή της αποχώρησης από το 
πρόγραμμα σε περίπτωση διαφωνίας·

[i] Δήλωση του Guillermo Ortiz, πρώην 
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του 
Μεξικού.

Or. en

Τροπολογία 718
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. σημειώνει ότι μεταξύ των τρεχόντων 
μελών της Τρόικας, το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο είναι, έως τώρα, ο 
μόνος οργανισμός που ανταποκρίθηκε 
στο ύψος του καθήκοντός του ως προς 
την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ο 
οποίος ήταν σε θέση να διεξαγάγει, έστω 
και μερική, αναθεώρηση του σχεδιασμού 
των προγραμμάτων προσαρμογής, ιδίως 
ως προς τα υπερβολικά φιλόδοξα, 
εμπροσθοβαρή μέτρα λιτότητας, τις 
εσφαλμένες υποκείμενες επιστημονικές 
υποθέσεις τους και τα καταστροφικά 
αποτελέσματα· σημειώνει επιπλέον 
διάφορες εκκλήσεις εκ μέρους 
εκπροσώπων του ΔΝΤ προς τα κράτη 
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μέλη «πιστωτές» προκειμένου να 
επιτρέψουν να υπάρξει ισορροπία 
ανάμεσα στην ανάπτυξη και τις πολιτικές 
λιτότητας στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 719
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. υπογραμμίζει ότι το κύριο πρόβλημα 
παραμένει η επιμονή για τη συνεχιζόμενη 
εφαρμογή και θεσμοποίηση των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Τρόικας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Κεντρικής 
Τράπεζας-ΔΝΤ, η οποία οδηγεί, κατά 
συνέπεια, σε ακόμα περισσότερες 
επιθέσεις κατά της δημοκρατίας, των 
κοινωνικών δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, και στο 
κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 720
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 

διαγράφεται
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διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 721
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 722
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 

διαγράφεται



PE528.117v01-00 16/119 AM\1017816EL.doc

EL

διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 723
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. fi

Τροπολογία 724
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· απορρίπτει σθεναρά 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο καθώς και την
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διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

αυξημένη χρήση διακυβερνητικών 
συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 725
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται οι αποφάσεις που σχετίζονται 
με την ενίσχυση της ΟΝΕ σύμφωνα με τη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση∙ 
θεωρεί ότι τυχόν παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών ενδέχεται να
διαιρεί και να αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ∙ γνωρίζει ότι τυχόν τροποποίηση 
στη Συνθήκη είναι αναγκαίο να υπάγεται 
σε διεξοδικές προετοιμασίες και μπορεί 
να πραγματοποιηθεί μόνο σε 
μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 
προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 726
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
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σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fi

Τροπολογία 727
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί,
θα αποδυναμώνει την Ένωση και θα θέτει 
υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ∙

Or. en

Τροπολογία 728
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
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λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών έχουν 
αποδειχτεί ότι δεν είναι επαρκώς 
αποτελεσματικές και διαιρούν και 
αποδυναμώνουν την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ∙

Or. en

Τροπολογία 729
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί 
και θα αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

38. επαναλαμβάνει την έκκλησή του να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από την 
κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση 
διακυβερνητικών συμφωνιών, όπως 
συνέβαινε στο παρελθόν, διαιρεί και 
αποδυναμώνει την Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του 
ευρώ·

Or. de

Τροπολογία 730
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. χαιρετίζει την έγκριση της δέσμης 6 
μέτρων και της δέσμης 2 μέτρων, με τη 
δυνατότητα να διορθωθούν τυχόν 
ανισορροπίες σε πρώιμο στάδιο, καθώς 
και τη θέσπιση υγιούς τραπεζικής 
εποπτείας· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη 
να αυξήσουν τη συμμετοχή των εθνικών 
αρχών στις εργασίες και αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να 
εφαρμόσουν όλα τα μέτρα και τις 
μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνήσει 
στο πλαίσιο των ειδικών συστάσεων ανά 
χώρα· υπενθυμίζει ότι μόνο όσον αφορά 
το 15% των 400 περίπου ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων η Επιτροπή έχει 
εντοπίσει σημαντική πρόοδο συγκριτικά 
με τα προηγούμενα έτη·

Or. en

Τροπολογία 731
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38β. τάσσεται υπέρ της υποβολής 
αιτήματος για συνδρομή το νωρίτερο 
δυνατό, με σκοπό τη μείωση της 
αβεβαιότητας και του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού 
κόστους το οποίο συνοδεύει 
καθυστερημένα αιτήματα·

Or. en

Τροπολογία 732
Othmar Karas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38γ. χαιρετίζει την προθυμία της 
Επιτροπής, της ΕΚΤ, του προέδρου της 
Ευρωομάδας και του ΔΝΤ, καθώς και 
των εθνικών κυβερνήσεων και των 
κεντρικών τραπεζών της Κύπρου, της 
Ιρλανδίας, της Ελλάδας και της 
Πορτογαλίας να συνεργαστούν και να 
συμμετάσχουν στην αξιολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον 
ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας, 
μεταξύ άλλων απαντώντας στο 
λεπτομερές ερωτηματολόγιο ή/και 
συμμετέχοντας σε επίσημες και 
ανεπίσημες ακροάσεις·

Or. en

Τροπολογία 733
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βραχυπρόθεσμη περίοδος έως το τέλος 
του 2014

Or. en

Τροπολογία 734
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. ζητεί από το επόμενο Κοινοβούλιο να 
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συνεχίσει τις εργασίες της παρούσας 
διερευνητικής έκθεσης και να αναπτύξει 
περαιτέρω τα βασικά της ευρήματα μέσω 
μιας επόμενης έκθεσης· ζητεί ιδίως να 
διερευνηθούν περαιτέρω οι ισχυρισμοί 
περί κακής διοίκησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 226 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών σε 
σχέση με:

- πιθανές παραβιάσεις που αφορούν την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμενου του 
Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων·

- τον σεβασμό της αρχής της δοτής 
αρμοδιότητας και της θεσμικής 
ισορροπίας εξουσιών της ΕΕ· 

- συγκρούσεις συμφερόντων εντός των 
θεσμικών οργάνων της Τρόικας, οι οποίες 
αναφέρονται ρητά στην παρούσα έκθεση·

- την παροχή στήριξης ρευστότητας μέσω 
της συμβατικής νομισματικής πολιτικής 
και προγραμμάτων επείγουσας βοήθειας 
υπό μορφή ρευστότητας·

- τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των 
τραπεζών στο πλαίσιο προγραμμάτων 
συνδρομής και ιδίως την αναδιάρθρωση 
των τραπεζών στην Ελλάδα, όπου μεγάλο 
μέρος χρημάτων των φορολογουμένων 
διοχετεύθηκε στο τραπεζικό σύστημα 
χωρίς το πρόγραμμα να προβλέπει 
εθνικοποίηση του τομέα·

- τις πρακτικές που αφορούν ελέγχους και 
σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων συνδρομής·

- τη μεταχείριση των ομολογιούχων και 
ιδίως τους ισχυρισμούς που αφορούν 
δόλιες πρακτικές που θίγουν ιδιώτες 
πελάτες στην Κύπρο, καθώς και την 
απουσία οποιουδήποτε μηχανισμού 
αποκατάστασης·

Or. en
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Τροπολογία 735
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38β. προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα 
βασικά ευρήματα της παρούσας έκθεσης 
και της έκθεσης παρακολούθησης για να 
εξετάσει το ενδεχόμενο, όπου είναι
σκόπιμο, να ασκήσει προσφυγές στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 263 της 
ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 736
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38γ. ζητεί από την Τρόικα να εκπονήσει 
νέες εκτιμήσεις βιωσιμότητας του χρέους 
και, επειγόντως, να αντιμετωπίσει την 
ανάγκη μείωσης του βάρους του 
ελληνικού δημόσιου χρέους, καθώς και 
τις σημαντικές εκροές κεφαλαίων από 
την Ελλάδα οι οποίες συμβάλλουν 
σημαντικά στον φαύλο κύκλο της 
τρέχουσας οικονομικής ύφεσης στη 
χώρα· 

Or. en

Τροπολογία 737
Philippe Lamberts
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38δ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο τη θέση του που εγκρίθηκε 
σε σύνοδο Ολομέλειας σχετικά με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013· τονίζει 
συγκεκριμένα ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προέβλεπε διατάξεις στην εν 
λόγω θέση οι οποίες αυξάνουν περαιτέρω 
τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όσον 
αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
με συνέπεια την έγκριση προγραμμάτων 
μακροοικονομικής προσαρμογής, 
προβλέποντας σαφέστερη και καλά 
οριοθετημένη εντολή και συνολικό ρόλο 
για το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την 
ΕΚΤ· ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει και να ενσωματώσει τις εν 
λόγω διατάξεις στο πλαίσιο μιας 
μελλοντικής πρότασης για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
472/2013· 

Or. en

Τροπολογία 738
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ε. υπενθυμίζει, στο ίδιο πλαίσιο, ότι η 
θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
προέβλεπε διατάξεις που απαιτούσαν τα 
προγράμματα μακροοικονομικής 
προσαρμογής να περιλαμβάνουν σχέδια 
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που δεν 
υλοποιούνταν τα βασικά σενάρια 
προβλέψεων και σε περίπτωση 
αποκλίσεων που οφείλονταν σε 
περιστάσεις εκτός του ελέγχου των 
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κρατών μελών που λαμβάνουν συνδρομή, 
όπως αναπάντεχοι διεθνείς οικονομικοί 
κλυδωνισμοί· υπογραμμίζει ότι τα εν 
λόγω σχέδια αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη χάραξη συνετής 
πολιτικής, δεδομένου του ευάλωτου 
χαρακτήρα και του χαμηλού βαθμού 
αξιοπιστίας των οικονομικών μοντέλων 
στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις των 
προγραμμάτων, όπως φάνηκε σε όλα τα 
κράτη μέλη που υπάγονται σε 
προγράμματα συνδρομής·

Or. en

Τροπολογία 739
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38στ. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει 
διοργανικές διαπραγματεύσεις με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να 
καθορίσει κοινή διαδικασία ενημέρωσης 
της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
παρακολούθηση του προγράμματος 
μακροοικονομικής προσαρμογής, καθώς 
και σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την προετοιμασία 
του σχεδίου προγράμματος 
μακροοικονομικής προσαρμογής που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 472/2013·

Or. en

Τροπολογία 740
Philippe Lamberts



PE528.117v01-00 26/119 AM\1017816EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ζ. ζητεί, σύμφωνα με προνόμιά του, 
από τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να εκπονήσει συνολική εκτίμηση 
αντικτύπου των τρεχόντων και των 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
συνδρομής·

Or. en

Τροπολογία 741
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38η. υπενθυμίζει στην Επιτροπή να 
διενεργεί και να δημοσιεύει εσωτερικές εκ 
των υστέρων αξιολογήσεις των 
συστάσεών της και της συμμετοχής της 
στην Τρόικα· ζητεί από την Επιτροπή να 
περιλαμβάνει τις εν λόγω αξιολογήσεις 
στην έκθεση επανεξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013· 

Or. en

Τροπολογία 742
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 θ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38θ. ζητεί από την Επιτροπή να 
διεξαγάγει διεξοδική εξέταση, υπό το 
πρίσμα των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις της παροχής ρευστότητας από 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών 
Τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 743
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ι. ζητεί από την ΕΚΤ να διενεργεί και 
να δημοσιεύει εσωτερικές εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις του αντικτύπου 
των συστάσεών της και της συμμετοχής 
της στην Τρόικα·

Or. en

Τροπολογία 744
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ια. συνιστά στην ΕΚΤ να επικαιροποιεί 
τις κατευθυντήριες γραμμές της για τα 
προγράμματα επείγουσας βοήθειας υπό 
μορφή ρευστότητας και τους 
κανονισμούς πλαίσιο για τις εγγυήσεις 
της, προκειμένου να αυξήσει τη 
διαφάνεια όσον αφορά την παροχή 
ρευστότητας στα κράτη μέλη που 
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υπάγονται σε συνδρομή·

Or. en

Τροπολογία 745
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ιβ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ιβ. καλεί την ΕΚΤ να περιορίσει τον 
ρόλο της στην Τρόικα σε ρόλο σιωπηλού 
παρατηρητή που λαμβάνει πληροφορίες 
και συνεπώς να αποφύγει τη συμμετοχή 
σε διαπραγματεύσεις προγράμματος οι 
οποίες, από τη φύση τους, καλύπτουν 
πεδία που υπερβαίνουν κατά πολύ το 
πεδίο αρμοδιοτήτων της νομισματικής 
πολιτικής και να διατρέχει, ως εκ τούτου, 
τον κίνδυνο να υπονομεύσει την 
ανεξαρτησία της·

Or. en

Τροπολογία 746
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ιγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ιγ. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή ότι στο άρθρο 16 του 
κανονισμού αριθ. 472/2013 προβλέπεται 
ότι τα κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή στις 30 Μαΐου 
2013 εφαρμόζεται ο εν λόγω κανονισμός 
από την εν λόγω ημερομηνία· ζητεί από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή, 
σύμφωνα με το άρθρο 265 της ΣΛΕΕ, να 
αναλάβουν δράση με σκοπό να 
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εξορθολογίσουν και να ευθυγραμμίσουν 
τα προγράμματα ad hoc χρηματοδοτικής 
συνδρομής με τις διαδικασίες και πράξεις 
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 472/2013· 

Or. en

Τροπολογία 747
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ιδ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ιδ. προσδοκά την έγκριση 
επικαιροποιημένου κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 332/2002 που προβλέπει στήριξη 
του ισοζυγίου πληρωμών σε κράτη μέλη 
εκτός της ζώνης του ευρώ· υπενθυμίζει 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή τα 
αιτήματα που περιλαμβάνονται στην 
έκθεση Huebner που εγκρίθηκε από το 
Κοινοβούλιο το 2013· τονίζει ιδιαίτερα 
την ανάγκη εξορθολογισμού των 
διατάξεων του επικαιροποιημένου 
κανονισμού βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 472/2013·

Or. en

Τροπολογία 748
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ιε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ιε. επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των 
συστάσεων που απευθύνει η παρούσα 
έκθεση στην Επιτροπή στη συνολική 
στρατηγική και το πρόγραμμα εργασίας 
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της Επιτροπής για τη νέα της θητεία θα 
αποτελέσει πολύ σημαντικό παράγοντα 
για την αξιολόγηση εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των 
υποψηφίων για τη θέση του επόμενου 
Προέδρου της Επιτροπής και του 
Επιτρόπου αρμόδιου για οικονομικές και 
νομισματικές υποθέσεις· 

Or. en

Τροπολογία 749
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ιστ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ιστ. ζητεί από το Συμβούλιο να 
ενεργοποιήσει το πλαίσιο το οποίο 
αποφάσισε σχετικά με την άμεση 
ανακεφαλαιοποίηση και την 
αντιμετώπιση των κληροδοτημένων 
περιουσιακών στοιχείων ώστε να σπάσει 
τον φαύλο κύκλο μεταξύ κρατών και 
τραπεζών και να ελαφρύνει το βάρος του 
δημόσιου χρέους στην Ιρλανδία, την 
Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Κύπρο· 

Or. en

Τροπολογία 750
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ιζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ιζ. ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Ευρωομάδα να τηρήσουν τη δέσμευση 
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για διαπραγμάτευση μιας 



AM\1017816EL.doc 31/119 PE528.117v01-00

EL

διοργανικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με σκοπό τη θέσπιση 
κατάλληλου ενδιάμεσου μηχανισμού για 
την αύξηση της λογοδοσίας του ΕΜΣ· 
ζητεί επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
δημοσιοποίηση των πρακτικών του 
διοικητικού συμβουλίου του ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 751
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ιη (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ιη. συνιστά στην Επιτροπή, την 
Ευρωομάδα και το ΔΝΤ να διερευνήσουν 
περαιτέρω και να εντάξουν κατάλληλες 
προτάσεις στα τρέχοντα και μελλοντικά 
προγράμματα όσον αφορά την έννοια των 
«υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών», 
όπου οι αποδόσεις νεοεκδοθέντος 
κρατικού χρέους στα κράτη μέλη που 
υπάγονται σε συνδρομή συνδέονται με 
την οικονομική ανάπτυξη· 

Or. en

Τροπολογία 752
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μεσοπρόθεσμη περίοδος

Or. en
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Τροπολογία 753
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ιθ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ιθ. καλεί το ΔΝΤ να επαναπροσδιορίσει 
το πεδίο τυχόν μελλοντικής συμμετοχής 
σε προγράμματα συνδρομής που αφορούν 
την ΕΕ ως πεδίο καταλυτικού δανειστή 
που χορηγεί ελάχιστη χρηματοδότηση και 
εμπειρογνωμοσύνη στη δανειζόμενη 
χώρα και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενώ 
διατηρεί την επιλογή αποχώρησης σε 
περίπτωση διαφωνίας· 

Or. en

Τροπολογία 754
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 κ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38κ. υπενθυμίζει τη θέση του για 
μετατροπή του ΕΜΣ σε Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο (ΕΝΤ) το οποίο θα 
είναι ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ με 
κάθετη ολοκλήρωση και αρμοδιότητα, 
υπεύθυνο να συνδράμει τα κράτη μέλη 
που βιώνουν ή απειλούνται από σοβαρές 
δυσκολίες σε σχέση με τη 
χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα· 
επισημαίνει ότι το εν λόγω πλαίσιο θα 
αποτρέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων 
που είναι εγγενείς στον τρέχοντα ρόλο της 
Επιτροπής ως παράγοντα της 
Ευρωομάδας και στον πολύ πιο συνολικό 
της ρόλο ως «θεματοφύλακα των 
Συνθηκών»· συνιστά στα κράτη μέλη να 
αυξήσουν το ανώτατο όριο των πόρων 
του ΕΜΣ· 
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Or. en

Τροπολογία 755
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 κα (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38κα. υπογραμμίζει ότι η απόφαση 
«Pringle» του ΔΕΕ και η νομολογία 
αυτού παρέχει τη δυνατότητα να ενταχθεί 
ο ΕΜΣ στο κοινοτικό πλαίσιο με σταθερή 
συνθήκη βάσει του άρθρου 352 της 
ΣΛΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να υποβάλει έως το τέλος του 
2014 νομοθετική πρόταση με αυτόν τον 
στόχο· 

Or. en

Τροπολογία 756
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6 γ (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μακροπρόθεσμη περίοδος

Or. en

Τροπολογία 757
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 κβ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38κβ. ζητεί αναθεώρηση της Συνθήκης η 
οποία θα προβλέπει εντολή επικύρωσης 
μελλοντικών προγραμμάτων συνδρομής 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
διαδικασία σύμφωνης γνώμης για την 
τελική έγκριση των εν λόγω 
προγραμμάτων· προτίθεται να 
χρησιμοποιήσει τα προνόμιά του 
προκειμένου να δρομολογήσει πρόταση 
αναθεώρηση της Συνθήκης με αυτόν τον 
σκοπό κατά τη διάρκεια της επόμενης 
κοινοβουλευτικής περιόδου· 

Or. en

Τροπολογία 758
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 κγ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38κγ. ζητεί την επέκταση της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας σε όλους τους 
τομείς της κοινωνικής και οικονομικής 
πολιτικής οι οποίοι δεν καλύπτονται 
ακόμα πλήρως από αυτές τις διαδικασίες, 
όπως η διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος, η πολιτική ανταγωνισμού, 
καθώς και οι πολιτικές που εγκρίνονται 
δυνάμει του άρθρου 352 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 759
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 κδ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38κδ. είναι της άποψης ότι απαιτείται 
αναθεώρηση της Συνθήκης προκειμένου 
να στηριχθεί πλήρως το πλαίσιο της ΕΕ 
για την πρόληψη και την επίλυση της 
κρίσης σε μια νομικά ασφαλή και 
οικονομικά βιώσιμη βάση· υπογραμμίζει 
ότι είναι ακόμη απαραίτητο να 
θεσπιστούν οι επόμενες ενέργειες με 
στόχο τη μείωση των αρνητικών 
δευτερογενών συνεπειών και την 
ενίσχυση των θετικών δευτερογενών 
συνεπειών εντός της ΟΝΕ όπως, μεταξύ 
άλλων, μηχανισμός αμοιβαιότητας όσον 
αφορά το δημόσιο χρέος και τα 
συστήματα εγγύησης καταθέσεων, 
μακροοικονομικοί σταθεροποιητές για 
την ΟΝΕ και μηχανισμοί μετριασμού των 
ασύμμετρων κλυδωνισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών 
της ΕΕ για την ασφάλιση της ανεργίας, 
πραγματική τραπεζική ένωση και 
ουσιαστικός κοινός μηχανισμός 
προστασίας για την εξυγίανση των 
τραπεζών, ευρύτερη διαδικασία 
οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής σύγκλισης, καθώς και 
εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής 
προς τα πάνω· 

Or. en

Τροπολογία 760
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 κε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38κε. ενθαρρύνει το ΔΝΤ και ζητεί από 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
υποβάλουν στο ΔΝΤ κοινή θέση ώστε να 
ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για τον διεθνή 
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μηχανισμό αναδιάρθρωσης του χρέους 
κρατών (SDRM) με σκοπό να εγκριθεί 
δίκαιη και βιώσιμη πολυμερής 
προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 761
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. υπογραμμίζει ότι δεν επιδιώχθηκε 
μια κατάλληλη στρατηγική επικοινωνίας 
όσον αφορά την ανάγκη δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της
έγκρισης και εφαρμογής προγραμμάτων 
στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη· ζητεί την 
ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας για 
τα τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής· κάνει 
έκκληση να δοθεί απόλυτη 
προτεραιότητα σε αυτόν τον 
προβληματισμό, καθώς η αδράνεια σε 
αυτό το μέτωπο θα αποβεί τελικά 
επιζήμια για την εικόνα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 762
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
οι προτάσεις που περιέχει το ψήφισμά του 
της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την 
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χρηματοπιστωτική, οικονομική και 
κοινωνική κρίση δεν ελήφθησαν υπόψη 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 
υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή τους θα είχε 
συμβάλει θετικά στην οικονομική και 
κοινωνική σύγκλιση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα πλήρη δημοκρατική 
νομιμοποίηση όσον αφορά τα μέτρα 
συντονισμού των οικονομικών και 
δημοσιονομικών πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία 763
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. ζητεί την άμεση ακύρωση του 
μνημονίου συνεννόησης με την 
Πορτογαλία και τη διάλυση της Τρόικας· 
αναγνωρίζει ότι το πορτογαλικό δημόσιο 
χρέος δεν είναι βιώσιμο και ζητεί την 
εφαρμογή διαδικασίας χωρίς 
καθυστέρηση με στόχο την 
επαναδιαπραγμάτευση του χρέους όσον 
αφορά τα ποσά, τις ημερομηνίες 
καταβολής των δόσεων, τα επιτόκια και 
τους όρους πληρωμής, τα οποία θα 
πρέπει να εναρμονιστούν με τις 
οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες και 
τις απαιτήσεις οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και 
των πολιτών της Πορτογαλίας·

Or. pt

Τροπολογία 764
Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Paul Murphy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38β. επικρίνει το γεγονός ότι η άμεση 
ακύρωση του μνημονίου συνεννόησης δεν 
θα επαρκούσε για τη διασφάλιση του 
αναφαίρετου δικαιώματος των πολιτών 
της Πορτογαλίας στην ανάπτυξη· ζητεί 
την άμεση ανάκληση του Συμφώνου 
Σταθερότητας, της δέσμης των έξι 
μέτρων, της δέσμης των δύο μέτρων και 
της Δημοσιονομικής Συνθήκης, καθώς 
και τη διακοπή του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και της διαδικασίας 
οικονομικής διακυβέρνησης·

Or. pt

Τροπολογία 765
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38γ. θεωρεί ότι η πορεία που έχει χαράξει 
η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 
ιδίως βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (το οποίο έχει ενισχυθεί 
πλέον με τη δέσμη έξι μέτρων, τη δέσμη 
δύο μέτρων και τη λεγόμενη 
Δημοσιονομική Συνθήκη) δημιουργεί 
αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των 
χωρών και είναι προφανές ότι δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και 
στις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών με 
εύθραυστες οικονομίες· θεωρεί ότι η 
εμμονή στη διόρθωση του 
δημοσιονομικού ελλείμματος, στις 
περιοριστικές πολιτικές δημόσιων 
επενδύσεων, στις ιδιωτικοποιήσεις και 
στην υποβάθμιση των δημόσιων 
υπηρεσιών, καθώς και στην περικοπή 
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μισθών, συντάξεων και άλλων 
κοινωνικών παροχών, θα έχει ως 
αποτέλεσμα την επιδείνωση της κρίσης·

Or. pt

Τροπολογία 766
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38δ. απορρίπτει οποιεσδήποτε προσταγές, 
όρους και περιορισμούς που παραβιάζουν 
το κυριαρχικό δικαίωμα της Πορτογαλίας 
να καθορίζει τις οικονομικές πολιτικές 
της, συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των φυσικών της πόρων και 
των εμπορικών της σχέσεων·

Or. pt

Τροπολογία 767
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ε. θεωρεί ότι οι συμφωνίες και οι 
συνθήκες που αφορούν την ολοκλήρωση 
της ΕΕ θα πρέπει να είναι αναστρέψιμες 
και ότι το καθεστώς κάθε χώρας θα 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τη 
βούληση του λαού της και της τρέχουσας 
κατάστασής της, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα επιτρέπονται οι απαιτούμενες ρήτρες 
εξαίρεσης·

Or. pt
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Τροπολογία 768
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38στ. ζητεί τουλάχιστον τον διπλασιασμό 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και την 
κατάρτιση ενός προγράμματος της ΕΕ 
για τις χώρες που έχουν υπογράψει 
μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο θα θέτει 
ως προτεραιότητες την επίλυση των 
κοινωνικών προβλημάτων και τη 
διασφάλιση, τη χρήση και την προώθηση 
των εθνικών πόρων κάθε οικείας χώρας, 
καθώς και της παραγωγικής της 
ικανότητας, ιδίως στους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας και της 
βιομηχανίας, δεδομένο ότι αυτό είναι 
απαραίτητο για την προστασία των 
εργαζομένων και την ενίσχυση της θέσης 
τους, καθώς και για την αποκατάσταση 
των δικαιωμάτων που τους έχουν 
αφαιρεθεί όσον αφορά τους μισθούς, τις 
συντάξεις και άλλα κοινωνικά κεκτημένα·

Or. pt

Τροπολογία 769
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ζ. ζητεί ριζικές αλλαγές όσον αφορά το 
καταστατικό, τις πολιτικές και την 
εικονική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες θα 
καταστήσουν δυνατή την ισότιμη 
εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών 
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στο διοικητικό του όργανο, ώστε κάθε 
κράτος μέλος να μπορεί να ασκεί 
πραγματικό πολιτικό έλεγχο και να 
διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ελέγχει 
την εθνική κεντρική του τράπεζα και τη 
νομισματική πολιτική του – μεταξύ 
άλλων μέσω της χρήσης του εργαλείου 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας – με 
στόχο την προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης·

Or. pt

Τροπολογία 770
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 771
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 

διαγράφεται
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προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 772
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 773
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 

39. τονίζει ότι όσο τα κράτη μέλη 
συνεισφέρουν άμεσα από τον εθνικό 
προϋπολογισμό τους στον ΕΜΣ, τα 
εθνικά κοινοβούλια πρέπει να εγκρίνουν 
τη χρηματοδοτική συνδρομή· συνιστά, 
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στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

για αυτόν τον λόγο, όλα τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν κατάλληλο μηχανισμό με τον 
οποίο τα κοινοβούλιά τους θα εγκρίνουν 
τη χρηματοδοτική συνδρομή και θα 
παρακολουθούν την εφαρμογή 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανάληψη 
ευθύνης και η δημοκρατική λογοδοσία·
τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να εξελιχθεί 
σε έναν μηχανισμό διαχείρισης βάσει της 
κοινοτικής μεθόδου, όπως προβλέπεται 
στη συνθήκη για τον ΕΜΣ και απαιτεί να 
καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τις αποφάσεις για τη χορήγηση 
χρηματοδοτικής συνδρομής, προκειμένου 
να ασκείται δημοκρατική λογοδοσία στον 
ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 774
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. απαιτεί να ενσωματωθεί ο ΕΜΣ στο 
νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ· ζητεί η απόφαση 
για την εκταμίευση δόσεων δανείου προς 
κράτος μέλος που υπάγεται σε συνδρομή 
να υπόκειται στους κανόνες 
συναπόφασης· ζητεί να λογοδοτεί ο ΕΜΣ 
τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο 
και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· ζητεί την 
περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΜΣ με 
αυξημένες ικανότητες χορήγησης και 
λήψης δανεισμού και κοινές και διάφορες 
εγγυήσεις από τα κράτη μέλη της ζώνης 
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του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 775
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. θεωρεί ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
υποβάλλει πιο συχνά έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 
δραστηριότητές του ώστε οι βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
μπορούν να παρακολουθούν και να 
διατυπώνουν σχόλια για τις αποφάσεις 
του·

Or. fi

Τροπολογία 776
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να υπόκειται ο ΕΜΣ στο 
μέλλον σε πλήρη δημοκρατική λογοδοσία 
έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
να ελέγχεται από αυτό, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής·
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Or. de

Τροπολογία 777
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ· τονίζει ότι ο ΕΜΣ 
θα πρέπει να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό 
διαχείρισης βάσει της κοινοτικής 
μεθόδου, όπως προβλέπεται στη συνθήκη 
για τον ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 778
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. τονίζει ότι θα πρέπει να καταστεί ο 
ΕΜΣ υπόλογος στα εθνικά κοινοβούλια, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις 
για τη χορήγηση χρηματοδοτικής 
συνδρομής, προκειμένου να ασκείται 
κατάλληλη δημοκρατική λογοδοσία στον 
ΕΜΣ, η φύση του οποίου είναι 
διακυβερνητική·

Or. en
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Τροπολογία 779
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 780
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής,
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου 
να ασκείται δημοκρατική λογοδοσία στον 
ΕΜΣ·

Or. en
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Τροπολογία 781
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Ταμείο βάσει της κοινοτικής μεθόδου και 
απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ· ζητεί να ενταχθεί η 
χρηματοοικονομική δομή του ΕΜΣ στον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό·

Or. de

Τροπολογία 782
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ·

39. τονίζει ότι ο ΕΜΣ θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης 
βάσει της κοινοτικής μεθόδου, όπως 
προβλέπεται στη συνθήκη για τον ΕΜΣ 
και απαιτεί να καταστεί ο ΕΜΣ υπόλογος 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τις αποφάσεις για τη 
χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής, 
προκειμένου να ασκείται δημοκρατική 
λογοδοσία στον ΕΜΣ· παροτρύνει τον 
ΕΜΣ να εφαρμόσει το άμεσο μέσο που 
διαθέτει για την ανακεφαλαιοποίηση 
ώστε να επιτρέψει να 
ανακεφαλαιοποιηθούν άμεσα οι τράπεζες·

Or. en
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Τροπολογία 783
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. ζητεί μεταρρύθμιση του ΕΜΣ με 
σκοπό να του δοθεί η δυνατότητα να 
εφαρμόζει την κοινοτική μέθοδο και να 
λογοδοτεί πλήρως στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι το παρόν 
σύστημα ψηφοφορίας του ΕΜΣ πρέπει να 
αναθεωρηθεί ώστε να επιτρέπει να 
λαμβάνονται αποφάσεις μέσω ειδικής 
πλειοψηφίας· επιμένει να προχωρήσει το 
διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ σε 
διαρθρωμένο διάλογο με ευρωπαίους 
κοινωνικούς εταίρους και, για τον σκοπό
αυτόν, προτείνει τη δημιουργία 
συμβουλίου διαλόγου με κοινωνικούς 
εταίρους θεωρεί ότι ο ΕΜΣ πρέπει να 
διασφαλίζει ότι, στο μέλλον, όλα τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων χρηματοδοτικής 
συνδρομής θα ελέγχονται ως προς τον 
σεβασμό του κοινωνικού κεκτημένου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 784
Peter Skinner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διαβουλευθεί εγκαίρως με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσον αφορά τις σχετικές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
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αφορούν όλες τις εξελίξεις των 
οικονομικών προγραμμάτων
προσαρμογής, προκειμένου να αυξηθεί η 
λογοδοσία κατά τη διάρκεια της 
προπαρασκευαστικής φάσης, καθώς και 
οι ευθύνες των οργανισμών που 
απαρτίζουν την Τρόικα, με την 
παρακολούθηση και την υλοποίηση των 
αποτελεσμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 785
Nικόλαος Χουντής, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. τονίζει την ανάγκη διεξοδικής 
εξέτασης της συνέπειας με τις σχετικές 
πρακτικές άλλων κρατών μελών της 
ζώνης του ευρώ, της στατιστικής 
ταξινόμησης και των λογιστικών 
κανόνων που έχουν εγκριθεί για τα 
δημοσιονομικά δεδομένα του έτους που 
προηγείται της έγκρισης της αρχικής 
συμφωνίας μεταξύ, αφενός, της 
κυβέρνησης της Ελλάδας και, αφετέρου, 
της ΕΕ και του ΔΝΤ, καθώς και του 
πρώτου έτους εφαρμογής της συμφωνίας, 
ήτοι των ετών 2009 και 2010·

Or. en

Τροπολογία 786
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 
επιτρέπονται, αφενός, η λήψη 
τυποποιημένων αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, 
αφετέρου, η παροχή προληπτικής 
στήριξης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 787
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 
επιτρέπονται, αφενός, η λήψη 
τυποποιημένων αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, 
αφετέρου, η παροχή προληπτικής 
στήριξης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 788
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 

διαγράφεται
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επιτρέπονται, αφενός, η λήψη 
τυποποιημένων αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, 
αφετέρου, η παροχή προληπτικής 
στήριξης·

Or. fi

Τροπολογία 789
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 
επιτρέπονται, αφενός, η λήψη 
τυποποιημένων αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, 
αφετέρου, η παροχή προληπτικής 
στήριξης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 790
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης
για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 
επιτρέπονται, αφενός, η λήψη 
τυποποιημένων αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, 
αφετέρου, η παροχή προληπτικής 
στήριξης·

40. διαπιστώνει ότι η συνθήκη για τον 
ΕΜΣ εξασφαλίζει μέσω της αρχής της 
ομοφωνίας που τη διέπει μέγιστη 
υποστήριξη για τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν·
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Or. de

Τροπολογία 791
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 
επιτρέπονται, αφενός, η λήψη 
τυποποιημένων αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, 
αφετέρου, η παροχή προληπτικής 
στήριξης·

40. ζητεί την αυστηρή εφαρμογή της 
συνθήκης για τον ΕΜΣ ώστε οι πολίτες 
στα κράτη μέλη που παρέχουν βοήθεια να 
μην αρχίσουν να ανησυχούν για την ισχύ 
των συμφωνιών που έχουν συναφθεί·

Or. fi

Τροπολογία 792
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης
για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 
επιτρέπονται, αφενός, η λήψη 
τυποποιημένων αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, 
αφετέρου, η παροχή προληπτικής 
στήριξης·

40. ζητεί να ελεγχθεί με ανοιχτό και 
αμερόληπτο τρόπο, εάν μπορεί να 
συμπληρωθεί η συνθήκη για τον ΕΜΣ 
χωρίς απόκλιση από την αρχή της 
ομοφωνίας·

Or. de

Τροπολογία 793
Burkhard Balz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί να εξεταστεί βραχυπρόθεσμα το 
ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 
επιτρέπονται, αφενός, η λήψη 
τυποποιημένων αποφάσεων με ειδική 
πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία και, 
αφετέρου, η παροχή προληπτικής 
στήριξης·

40. είναι της άποψης ότι θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο προσαρμογής της 
συνθήκης για τον ΕΜΣ, προκειμένου να 
προσδιοριστεί ο ρόλος και οι 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, της ΕΚΤ 
και του ΔΝΤ, κατά περίπτωση· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις του ΕΜΣ 
με ομοφωνία·

Or. en

Τροπολογία 794
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40a. τονίζει ότι, με τη σταδιακή 
κατάργηση της Τρόικας, κάποιο θεσμικό 
όργανο θα πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο 
των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων· 
ζητεί αξιολόγηση του κατά πόσον θα 
πρέπει να αναλάβει ο ΕΜΣ αυτό το έργο, 
κατά πόσον χρειάζεται συνεργασία με 
άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή κατά 
πόσον είναι αναγκαία η ίδρυση νέου 
φορέα·

Or. en

Τροπολογία 795
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40a. παροτρύνει την ΕΕ να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τη χρηματοοικονομική, 
δημοσιονομική και οικονομική εξέλιξη 
των κρατών μελών και να δημιουργήσει 
θεσμοποιημένο σύστημα θετικών 
κινήτρων ώστε να ανταμείβει δεόντως 
εκείνους με τις καλύτερες επιδόσεις σε 
αυτόν τον τομέα και εκείνους που 
συμμορφώνονται πλήρως με τα 
προγράμματα προσαρμογής τους·· 

Or. en

Τροπολογία 796
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων 
προσαρμογής, τόσο των τρεχόντων όσο 
και των μελλοντικών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 797
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων 
προσαρμογής, τόσο των τρεχόντων όσο και 

41. ζητεί διαβούλευση με τους 
κοινωνικούς εταίρους για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών· 
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των μελλοντικών· σημειώνει ότι το άρθρο 8 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 472/2013 βασίζεται στην 
εθνική ανάληψη ευθύνης 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 798
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

41. ζητεί την πραγματική συμμετοχή 
κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των προγραμμάτων 
προσαρμογής, τόσο των τρεχόντων όσο και 
των μελλοντικών· εκφράζει τη λύπη του 
για την άρνηση της Τρόικας να δεχτεί τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους 
κοινωνικούς εταίρους στην Πορτογαλία 
σχετικά με τον κατώτατο μισθό· ζητεί 
οποιοσδήποτε μηχανισμός συνδρομής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιδιώκει 
ενεργά τη σύναψη κοινωνικών 
συμφωνιών με κοινωνικούς εταίρους και 
να τις τηρεί εφόσον συναφθούν·

Or. en

Τροπολογία 799
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών· 
ζητεί, όπου είναι δυνατόν, τη συμμετοχή 
της ΕΤΕπ στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με τις 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 800
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

41. ζητεί την πραγματική και ουσιαστική 
συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο των 
τρεχόντων όσο και των μελλοντικών∙ στις 
περιπτώσεις όπου οι οργανώσεις 
κοινωνικών εταίρων είναι όντως σε θέση 
να επιτύχουν κοινή συμφωνία ή άποψη, η 
Τρόικα πρέπει να την τηρεί και να μην 
προσπαθεί να επιβάλει την πολιτική της·

(Δεδομένα της ΕΣΣΟ)

Or. en

Τροπολογία 801
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41



AM\1017816EL.doc 57/119 PE528.117v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών, 
και την ενσωμάτωση ρητρών 
διασφάλισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα εν λόγω προγράμματα, 
όπως πρότεινε το Συμβούλιο της 
Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 802
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
και την αναθεώρηση των προγραμμάτων 
προσαρμογής, τόσο των τρεχόντων όσο και 
των μελλοντικών, και την επικοινωνία της 
Τρόικας, με ουσιαστικό τρόπο, με τους 
κοινωνικούς εταίρους, ιδίως στις χώρες 
που υπάγονται στο πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 803
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων ως συνομιλητών στον σχεδιασμό 
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των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

και την εφαρμογή των προγραμμάτων 
προσαρμογής, τόσο των τρεχόντων όσο και 
των μελλοντικών·

Or. fi

Τροπολογία 804
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

41. ζητεί τη συμμετοχή των εθνικών 
κοινοβουλίων στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων 
προσαρμογής, τόσο των τρεχόντων όσο και 
των μελλοντικών·

Or. en

Τροπολογία 805
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των προγραμμάτων 
προσαρμογής, τόσο των τρεχόντων όσο και 
των μελλοντικών·

41. ζητεί διαβούλευση με τους εθνικούς 
κοινωνικούς εταίρους κατά την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

Or. de

Τροπολογία 806
Udo Bullmann, Peter Simon
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. ζητεί τη συμμετοχή κοινωνικών 
εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο 
των τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

41. ζητεί τη μεγαλύτερη και δέουσα
συμμετοχή κοινωνικών εταίρων στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
προγραμμάτων προσαρμογής, τόσο των 
τρεχόντων όσο και των μελλοντικών·

Or. de

Τροπολογία 807
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη 
εξισορρόπησης μεταξύ της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των 
κινήτρων για ανάπτυξη και απασχόληση· 
ως εκ τούτου, η παρούσα σύνθεση/μορφή 
της Τρόικας πρέπει να καταργηθεί και να 
αλλάξει υπέρ της μεγαλύτερης 
αλληλεγγύης, δημοκρατικής νομιμότητας 
και διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 808
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. ζητεί ριζικές αλλαγές όσον αφορά το 
καταστατικό, τις πολιτικές και την
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εικονική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, οι οποίες θα 
καταστήσουν δυνατή την ισότιμη 
εκπροσώπηση όλων των κρατών μελών 
στο διοικητικό του όργανο, ώστε κάθε 
κράτος μέλος να μπορεί να ασκεί 
πραγματικό πολιτικό έλεγχο και να 
διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ελέγχει 
την εθνική κεντρική του τράπεζα και τη 
νομισματική πολιτική του – μεταξύ 
άλλων μέσω της χρήσης του εργαλείου 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας – με 
στόχο την προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης·

Or. pt

Τροπολογία 809
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν 
εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου να 
καταπολεμάται η στασιμότητα και η 
ανεργία σε χώρες που υπάγονται σε 
μνημόνιο· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην 
ενίσχυση και όχι στην υπονόμευση του 
κράτους πρόνοιας, στην τόνωση της 
ανάπτυξης και των ενεργών πολιτικών 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 810
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. καλεί το διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΜΣ να συμμετάσχει σε διαρθρωτικό 
διάλογο με τους ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 811
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41β. ζητεί οποιαδήποτε μελλοντική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στη ζώνη του ευρώ 
να είναι προαιρετική και περιορισμένη· 
ζητεί διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμμετοχή του 
ΔΝΤ στην ζώνη του ευρώ σε ad hoc 
βάση·

Or. en

Τροπολογία 812
Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. σημειώνει ότι η παρούσα έκθεση 
πρωτοβουλίας αποτελεί απλώς το πρώτο 
βήμα για την άντληση ορισμένων 
συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργία 
και τον ρόλο της Τρόικας και ζητεί την 
ίδρυση, στην αρχή της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, μιας 
κανονικής εξεταστικής επιτροπής, όπως 
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προβλέπεται στο άρθρο 226 της ΣΛΕΕ 
και το άρθρο 185 του Κανονισμού του, 
προκειμένου να εξετάσει καλύτερα και 
διεξοδικότερα τον ρόλο, τη λειτουργία και 
τα αποτελέσματα της Τρόικας·

Or. en

Τροπολογία 813
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41β. τονίζει ότι τα προγράμματα των 
μνημονίων συνεννόησης δεν είναι 
επιτυχημένα και έχουν προκαλέσει 
τεράστιο κοινωνικό κόστος· ζητεί τη 
διακοπή των εν λόγω προγραμμάτων και 
την πρόβλεψη εκ μέρους της Ένωσης 
όλων των απαραίτητων μέσων 
προκειμένου οι κυβερνήσεις να 
αποκαταστήσουν τους μισθούς, τις 
συντάξεις, τα κοινωνικά δικαιώματα και 
τις εργασιακές σχέσεις σε επίπεδα προ 
μνημονίου και να μετριαστούν όλες οι 
καταστροφικές συνέπειες που 
προκλήθηκαν·

Or. en

Τροπολογία 814
Νικόλαος Χουντής

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41γ. ζητεί οριστική λύση για όλα τα 
υπερχρεωμένα κράτη μέλη της ζώνης του 
ευρώ στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διάσκεψης 
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για το χρέος και παραγραφή του 
μεγαλύτερου μέρους του χρέους μετά τη 
διενέργεια λογιστικού ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 815
Inês Cristina Zuber, João Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν 
εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου να 
καταπολεμάται η στασιμότητα και η 
ανεργία σε χώρες που υπάγονται σε 
μνημόνιο· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
προτάσεις πρέπει να στοχεύουν στην 
ενίσχυση και όχι στην υπονόμευση του 
κράτους πρόνοιας, στην τόνωση της 
ανάπτυξης και των ενεργών πολιτικών 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 816
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και 
να εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. ζητεί η Τρόικα να αξιολογεί σε συνεχή 
βάση την εφαρμογή των ΜΣ και την 
επιτυχία των οικονομικών πολιτικών που 
βασίζονται σε αυτές, καθώς και πιθανές 
ανάγκες για αλλαγές·

Or. fi
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Τροπολογία 817
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και 
να εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. είναι της άποψης ότι τα θεωρητικά 
μοντέλα δεν ενδείκνυνται ή δεν επαρκούν 
για να αντικατοπτρίσουν την ανάγκη, τις 
επιπτώσεις και τη δημοκρατική ευθύνη 
των εθνικών θεσμικών οργάνων· τονίζει 
την ευθύνη που υπέχουν οι πολιτικοί 
φορείς στο πλαίσιο της εν λόγω
διαδικασίας·

Or. de

Τροπολογία 818
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές 
προβλέψεις περιέχουν συνήθως κάποιο 
επίπεδο αβεβαιότητας και αστάθειας· 
επισημαίνει ότι, ανεξάρτητα από τα 
θεωρητικά οικονομικά μοντέλα ή τις 
συζητήσεις επί αυτών, πρέπει θα δοθεί 
προτεραιότητα στον χαρακτήρα 
αναπόφευκτου και στην αναγκαιότητα 
των προγραμμάτων προσαρμογής και της 
παρακολούθησής τους, καθώς και στην 
ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο για 
την εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων 
μνημονίων συνεννόησης·

Or. en
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Τροπολογία 819
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, να 
ξεκινήσει ανεξάρτητη και εις βάθος 
ανάλυση των μακροοικονομικών 
υποθέσεων και προτύπων στα οποία 
βασίζονται τα προγράμματα και να
προτείνει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

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

Or. en

Τροπολογία 820
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα σε σχέση με τις επιπτώσεις 
της δημοσιονομικής προσαρμογής στην 
πραγματική οικονομία, την κοινωνία και 
τις προσπάθειες ανάκαμψης·

Or. en
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Τροπολογία 821
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
αναθεωρήσει τα ΜΣ, με βάση τα 
τελευταία εμπειρικά αποτελέσματα ώστε 
να αποκατασταθεί η ισορροπία στην 
πολιτική λιτότητας με μια πολιτική 
επενδύσεων και βιώσιμης οικολογικά 
ευαίσθητης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 822
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. συνιστά η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

Or. pt

Τροπολογία 823
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 824
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
αναθεωρήσει τα ΜΣ, με βάση τα 
τελευταία εμπειρικά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 825
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
εξετάσει την αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα·

42. ζητεί η Τρόικα να λάβει υπόψη την 
τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές και να 
προβεί στην αναθεώρηση των ΜΣ, με 
βάση τα τελευταία εμπειρικά 
αποτελέσματα, εφιστώντας ιδιαίτερη 
προσοχή σε μέσα σταθεροποίησης της 
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ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία 826
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. ζητεί να αναθεωρηθούν τα μνημόνια 
στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας 
με σκοπό να προωθηθεί μια αξιόπιστη 
και βιώσιμη στρατηγική εξυγίανσης και 
να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της Ένωσης 
και οι δηλωθέντες στόχοι για την 
κοινωνική συνοχή και την απασχόληση· 
ζητεί συγκεκριμένα να επιμηκυνθούν τα 
χρονικά πλαίσια δημοσιονομικής 
προσαρμογής· ζητεί τα αναθεωρημένα 
μνημόνια να αποκαταστήσουν τις αρχές 
τής προς τα πάνω σύγκλισης και συνοχής 
επί των οποίων ιδρύθηκε η ΕΕ, καθώς 
και τις αρχές που περιέχονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 827
Liem Hoang Ngoc, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42β. απορρίπτει κατηγορηματικά την 
πρόταση της Επιτροπής για διμερείς 
συμβατικές συμφωνίες, η οποία 
αντιπροσωπεύει την επέκταση του 
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συστήματος της Τρόικας σε όλα τα κράτη 
μέλη της ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 828
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει την 
οικονομική ανάκαμψη των χωρών που 
υπάγονται σε πρόγραμμα προσαρμογής 
και των χωρών που έχουν βγει από τα 
προγράμματα της Τρόικας· παροτρύνει 
την Ευρωομάδα να ανταποκριθεί στη 
δέσμευσή της να εξετάσει την κατάσταση 
του χρηματοπιστωτικού τομέα της 
Ιρλανδίας με σκοπό την περαιτέρω 
βελτίωση της βιωσιμότητας της 
προσαρμογής στην Ιρλανδία και, έχοντας 
υπόψη όλα τα παραπάνω, παροτρύνει την 
Ευρωομάδα να εκπληρώσει τη δέσμευσή 
της προς την Ιρλανδία για την 
αντιμετώπιση του εν λόγω βάρους του 
τραπεζικού χρέους·

Or. en

Τροπολογία 829
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το χρέος δεν επιμερίστηκε σε όλους 
όσοι ενήργησαν ανεύθυνα και ότι η 
προστασία των κατόχων ομολόγων 
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αντιμετωπίστηκε ως ανάγκη της ΕΕ προς 
όφελος της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας· πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης για το σχετικό κληροδοτηθέν 
χρέος που βαρύνει άδικα την Ιρλανδία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί ευελιξίας 
του αναθεωρημένου συμφώνου. 
Μακροπρόθεσμα, η κατανομή του 
κόστους πρέπει να αντικατοπτρίζει την 
κατανομή των προστατευόμενων 
ομολογιούχων.

Or. en

Τροπολογία 830
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42β. επισημαίνει ότι με την πάροδο του 
χρόνου εξελίχθηκε η λογική της διάσωσης 
με ίδια μέσα (bail-in)· στην περίπτωση 
της Ιρλανδίας το 2010, οι ιρλανδικές 
αρχές δεν είχαν την επιλογή της 
διάσωσης με ίδια μέσα για κατά 
προτεραιότητα κατόχους ομολόγων, ενώ 
το 2013 στην Κύπρο εφαρμόστηκε ως 
μέτρο πολιτικής. Τούτο οδήγησε σε 
άνισους όρους ανταγωνισμού και άνιση 
μεταχείριση εντός της ζώνης του ευρώ.

Or. en

Τροπολογία 831
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42γ. επισημαίνει ότι η διάσωση με ίδια 
μέσα σε ποσοστό 8% κατ’ ελάχιστο επί 
των συνολικών υποχρεώσεων κατά σειρά 
προτεραιότητας με αφετηρία τους 
μετόχους είναι πλέον υποχρεωτική μετά 
τη σύναψη της οδηγίας για την 
ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών 
ιδρυμάτων της 11ης Δεκεμβρίου και 
υπενθυμίζει την ενισχυμένη προστασία 
των καταθετών στο πλαίσιο της οδηγίας 
περί των συστημάτων εγγυήσεως των 
καταθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 832
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42δ. τονίζει ότι, καθώς η ανάκαμψη στην 
ΕΕ σημειώνει πρόοδο, πρέπει να 
διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες 
ελάφρυνσης για τα κράτη μέλη σε χώρες 
που υπάγονται σε πρόγραμμα, 
περιλαμβανομένης της δυνατότητας 
άμεσης ανακεφαλαιοποίησης από τον 
ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 833
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. καλεί την Τρόικα να λάβει δεόντως 
υπόψη τις διασυνοριακές συσχετίσεις 
όπως οι δημοσιονομικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις και οι παγκόσμιες αλυσίδες 
αξίας κατά την προσαρμογή των 
μοντέλων της, τη σύσταση μέτρων και 
μεταρρυθμίσεων και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής τους·

Or. en

Τροπολογία 834
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42β. ζητεί η Επιτροπή, συμπληρωματικά 
προς τα διαρθρωτικά Ταμεία, να 
καταθέσει πρόταση για μηχανισμό 
απορρόφησης ασύμμετρων κλυδωνισμών 
με στόχο την προσωρινή στήριξη κρατών 
μελών και ιδίως χωρών που υπάγονται σε 
πρόγραμμα, στις οποίες απειλείται η 
διαδικασία προόδου όσον αφορά τη 
στρατηγική για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 835
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42γ. καλεί την ΕΚΤ και τις εθνικές 
κεντρικές τράπεζες να δημοσιοποιούν 
εγκαίρως συνολικές πληροφορίες σχετικά 
με τα προγράμματα επείγουσας βοήθειας 
υπό μορφή ρευστότητας, 
περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους στήριξης όπως η 
φερεγγυότητα, ο τρόπος χρηματοδότησης 
των εν λόγω προγραμμάτων επείγουσας 
βοήθειας από τις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες, το νομικό πλαίσιο και την 
πρακτική λειτουργία·

Or. en

Τροπολογία 836
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42δ. ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης 
έρευνας σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων σε εξωτερικούς συμβούλους, 
την έλλειψη δημόσιων διαγωνισμών, τα 
εξαιρετικά υψηλά τέλη που 
καταβάλλονται και τις συγκρούσεις 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 837
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν με την ίδια 
προσοχή τις κοινωνικές ανισορροπίες και 
να τις διορθώσουν, όπως ακριβώς 
πράττουν και σε σχέση με τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες και, για 
τον σκοπό αυτόν, να δώσουν την 
προσήκουσα βαρύτητα στο Συμβούλιο 
EPSCO και τις προτεραιότητές του στο 
πλαίσιο της Ευρωομάδας·

Or. en

Τροπολογία 838
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42α. διαπιστώνει ότι διάφοροι διεθνείς 
χρηματοπιστωτικοί σύμβουλοι 
διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη 
διάσωση των κρατών υπό την εποπτεία 
της Τρόικας και ότι τα ενδιαφερόμενα 
κράτη δαπάνησαν συνολικά 80 
εκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες των 
εν λόγω εταιρειών συμβούλων· καλεί, ως 
εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εξασφαλίσει τουλάχιστον το βασικό 
πλαίσιο διαφάνειας όσον αφορά τη 
μελλοντική επιλογή των 
χρηματοπιστωτικών συμβουλευτικών 
εταιρειών·

Or. de

Τροπολογία 839
Burkhard Balz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων και να υπόκεινται στην 
υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

43. υπογραμμίζει ότι, για τα κράτη μέλη 
στη ζώνη του ευρώ που αντιμετωπίζουν ή 
απειλούνται από σοβαρά προβλήματα 
όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική τους 
σταθερότητα, η ενισχυμένη εποπτεία, τα 
προγράμματα μακροοικονομικής 
προσαρμογής και η αξιολόγηση της 
βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους 
κωδικοποιούνται στη δέσμη δύο μέτρων, 
και ιδιαίτερα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
472/2013, στον οποίο αναφέρονται σαφείς 
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις για την 
Επιτροπή, την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και τα 
οικεία κράτη μέλη· προτείνει να βελτιωθεί 
η λογοδοσία της Επιτροπής, όταν αυτή 
ενεργεί υπό την ιδιότητα του μέλους της 
Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής στην Τρόικα να υπόκεινται 
στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 840
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
επιτευχθεί πλήρης λογοδοσία της 
Επιτροπής έναντι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όταν αυτή ενεργεί υπό την 
ιδιότητα·μιας μελλοντικής επιτροπής 
ελέγχου· ζητεί να διασφαλισθεί ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρεθεί κατά τη 
μελλοντική διαμόρφωση των συστάσεων 
προς τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη στο 
επίκεντρο των εργασιών· ζητεί οι 
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εκπρόσωποι της Επιτροπής για τη 
σύσταση του μελλοντικού μηχανισμού 
ελέγχου να απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων και να υπόκεινται στην 
υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. de

Τροπολογία 841
Gay Mitchell

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο·

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· επισημαίνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 
διαδραματίζει ρόλο στον έλεγχο των 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής σε σχέση 
με τα προγράμματα στήριξης για τις 
χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα και 
στην υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο, 
και καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο να ολοκληρώσει το 
συνεχιζόμενο πρόγραμμα εργασίας του σε 
σχέση με τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής στο πλαίσιο της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Or. en
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Τροπολογία 842
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

43. ζητεί οι εκπρόσωποι της Επιτροπής 
στην Τρόικα να απευθύνονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. de

Τροπολογία 843
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

43. ζητεί την πλήρη λογοδοσία της 
Επιτροπής, όταν αυτή ενεργεί υπό την 
ιδιότητα του μέλους του μηχανισμού 
χρηματοδοτικής συνδρομής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί οι 
εκπρόσωποι της Επιτροπής στον 
μηχανισμό χρηματοδοτικής συνδρομής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους·
ζητεί επιτακτικά να υπόκεινται στην 
υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 844
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων και να υπόκεινται στην 
υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στα εθνικά κοινοβούλια των 
κρατών μελών τα οποία πρόσφεραν 
χρηματοδοτική στήριξη, και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς αυτά·

Or. en

Τροπολογία 845
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων και να υπόκεινται στην 
υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
υποβάλλουν τακτική αναφορά προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. de

Τροπολογία 846
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

43. εκφράζει τη θέλησή του να βελτιωθεί η 
λογοδοσία της Επιτροπής, όταν αυτή 
ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους της 
Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής στην Τρόικα να απευθύνονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 847
Udo Bullmann, Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί υπό την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· τα προγράμματα 
μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(ως ΜΣ) πρέπει να νομιμοποιούνται με 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en
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Τροπολογία 848
Sampo Terho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία της Επιτροπής, 
όταν αυτή ενεργεί με την ιδιότητα του 
μέλους της Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής στην Τρόικα να 
απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

43. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί και να αποσαφηνιστεί η 
λογοδοσία της Επιτροπής, όταν αυτή 
ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους της 
Τρόικας· ζητεί οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής στην Τρόικα να απευθύνονται 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την 
ανάληψη των καθηκόντων και να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. fi

Τροπολογία 849
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. ζητεί τη θέσπιση σαφούς, διαφανούς 
και δεσμευτικού εσωτερικού κανονισμού 
για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών 
οργάνων εντός της Τρόικας και την 
ανάθεση καθηκόντων στο πλαίσιο αυτό· 
πιστεύει ένθερμα ότι απαιτείται σαφής 
καθορισμός και διαχωρισμός 
καθηκόντων προκειμένου να ενισχυθεί η 
διαφάνεια, να επιτραπεί ισχυρότερος 
δημοκρατικός έλεγχος επί των εργασιών 
της Τρόικας και να στηριχθεί η 
αξιοπιστία του έργου της·

Or. en
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Τροπολογία 850
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. ζητεί να αναλύεται επιμελώς ο ρόλος 
της ΕΚΤ σε κάθε μεταρρύθμιση του 
πλαισίου της Τρόικας, προκειμένου να 
ευθυγραμμίζεται με την εντολή της ΕΚΤ· 
ζητεί ιδίως να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα 
παραχωρώντας στην ΕΚΤ έναν διαφανή 
και σαφώς καθορισμένο συμβουλευτικό 
ρόλο, χωρίς να της επιτρέπεται να 
καταστεί πλήρης διαπραγματευτικός 
εταίρος και διακόπτοντας τις δηλώσεις 
καθηκόντων που συνυπογράφει η ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 851
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43β. εκφράζει ιδιαίτερα τη θέλησή του να 
βελτιωθεί η λογοδοσία για τις αποφάσεις 
της Ευρωομάδας σε σχέση με τη 
χρηματοδοτική συνδρομή δεδομένου ότι 
οι υπουργοί Οικονομικών φέρουν την 
τελική πολιτική ευθύνη για τα 
προγράμματα μακροοικονομικής 
προσαρμογής και την εφαρμογή τους, ενώ 
συχνά δεν λογοδοτούν ούτε άμεσα στα 
εθνικά τους κοινοβούλια ούτε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
συγκεκριμένες αποφάσεις· θεωρεί ότι 
προτού χορηγηθεί η χρηματοδοτική 
συνδρομή, ο Πρόεδρος της Ευρωομάδας 
πρέπει να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και οι υπουργοί 
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Οικονομικών της ΕΕ στο αντίστοιχο 
κοινοβούλιό τους· τονίζει ότι τόσο ο 
Πρόεδρος της Ευρωομάδας όσο και οι 
υπουργοί Οικονομικών πρέπει να 
υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής 
αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια·

Or. en

Τροπολογία 852
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. θεωρεί ότι, όσον αφορά τις πολιτικές 
ενέργειες που προκύπτουν από τους όρους 
των προγραμμάτων προσαρμογής, η 
Επιτροπή πρέπει να έχει πλήρη 
υποχρέωση λογοδοσίας προς τους 
βουλευτές του ΕΚ και πρέπει να απαντά 
σε όλες τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις 
που υποβάλλονται·

Or. en

Τροπολογία 853
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
μελέτη για τον κοινωνικό αντίκτυπο των 
εφαρμοζόμενων προγραμμάτων ώστε να 
καταστήσει δυνατή τη χρήση των 
στοιχείων που θα προκύψουν για 
μελλοντικά μέτρα βοήθειας·
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Or. pt

Τροπολογία 854
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. επισημαίνει ότι η εντολή της ΕΚΤ 
περιορίζεται πρωτίστως, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη, στη νομισματική σταθερότητα· 
τονίζει ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει εντολή, 
αρμοδιότητα και εμπειρογνωμοσύνη σε 
θέματα πολιτικής για την αγορά εργασίας· 
ως εκ τούτου, καλεί την ΕΚΤ να μην 
συμμετέχει πλέον στον σχεδιασμό των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα 
κράτη μέλη· ζητεί να διακοπεί η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στο πρόγραμμα 
συνδρομής της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 855
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η 
ΕΚΤ ή μια ευρωπαϊκή δημόσια τράπεζα 
με αρμοδιότητα δημιουργίας χρήματος 
να ενεργεί ως δανειστής έσχατης λύσης· 
ζητεί, εντούτοις, να αναδιατυπωθούν όροι 
σαν αυτούς που έχουν καθοριστεί για το
πρόγραμμα ΟΝΣ της ΕΚΤ προκειμένου 
να αποτραπεί η κατάχρηση της εν λόγω 
διευκόλυνσης αναχρηματοδότησης από 
τα κράτη μέλη και να δοθεί τέλος στην 
κερδοσκοπία των χρηματοπιστωτικών 
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αγορών εις βάρος οποιουδήποτε κράτους 
μέλους της ΕΕ, ενώ δεν θα παρεμβαίνουν 
σε κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές 
αποφάσεις οι οποίες πρέπει να 
λαμβάνονται από εκλεγμένους φορείς στο 
οικείο κράτος μέλος ή σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 856
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. ζητεί να διασφαλισθεί ότι 
επιτρέπεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διενεργεί τόσο εκ των προτέρων όσο 
και εκ των υστέρων ελέγχους όλων των 
μελών του μελλοντικού μηχανισμού 
ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία 857
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43β. ζητεί επιπλέον τη σύσταση 
μηχανισμού που θα προβλέπει ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει 
σε περίπτωση νέας κρίσης σε ένα από τα 
κράτη μέλη την ανάθεση εντολής 
σύστασης μιας μελλοντικής επιτροπής 
ελέγχου, την οποία θα ελέγχει τακτικά στη 
συνέχεια·

Or. de
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Τροπολογία 858
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί επαναξιολόγηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 
Ευρωομάδας σχετικά με την 
τροποποίηση των ΜΣ με τα κράτη μέλη 
που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή 
ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε να συμπεριληφθεί η 
υποχρέωση δέουσας δημοκρατικής 
λογοδοσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη θέσπιση 
ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών, 
ώστε να διασφαλιστεί ο κατάλληλος 
δημοκρατικός έλεγχος όσον αφορά την 
εφαρμογή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 859
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με 
τα κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 

44. ζητεί καθιέρωση τακτικού διαλόγου 
μεταξύ της Τρόικας και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ως πρότυπο για τον οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ισχύουσα 
μορφή του διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και ΕΚΤ·
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εθνικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 860
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με 
τα κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο·

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 861
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με 
τα κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 

44. ζητεί αξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων και της διαφάνειας της 
Ευρωομάδας, ώστε να συμπεριληφθεί η 
υποχρέωση δέουσας δημοκρατικής 
λογοδοσίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε σχέση με τη 
δημοσιονομική κυριαρχία των εθνικών 
κοινοβουλίων·
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θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 862
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με τα 
κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο·

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με τα 
κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας σε εθνικό 
επίπεδο· ζητεί τη θέσπιση ευρωπαϊκών 
κατευθυντήριων γραμμών, ώστε να 
διασφαλιστεί ο κατάλληλος δημοκρατικός 
έλεγχος όσον αφορά την εφαρμογή των 
μέτρων σε εθνικό επίπεδο·

Or. fi

Τροπολογία 863
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με 
τα κράτη μέλη που λαμβάνουν 

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
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χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο·

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 864
Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με τα 
κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο·

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με τα 
κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο· ζητεί οι εν λόγω 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές να 
προσανατολίζονται προς τη βελτίωση της 
ποιότητας της απασχόλησης, της 
κοινωνικής προστασίας και της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 865
Sylvie Goulard, Olle Schmidt, Nils Torvalds
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με τα 
κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο·

44. ζητεί επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων της Ευρωομάδας 
σχετικά με την τροποποίηση των ΜΣ με τα 
κράτη μέλη που λαμβάνουν 
χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ-ΔΝΤ, ώστε 
να συμπεριληφθεί η υποχρέωση δέουσας 
δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί τη 
θέσπιση ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών, ώστε να διασφαλιστεί ο 
κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων σε 
εθνικό επίπεδο· προτείνει τη δημιουργία 
μόνιμου προέδρου της Ευρωομάδας, ο 
οποίος θα είναι ένας εκ των 
Αντιπροέδρων της Επιτροπής και θα 
λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 866
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44a. ζητεί να διεξαχθούν συνολικές 
εκτιμήσεις κοινωνικών επιπτώσεων των 
αλλαγών στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης και παροχής υπηρεσιών 
περίθαλψης εξαιτίας των μέτρων 
λιτότητας ώστε να αποφευχθεί η 
επιδείνωση μιας ήδη κακής κατάστασης, 
η πρόκληση μακροπρόθεσμων 
προβλημάτων και η υπονόμευση άλλων 
στόχων πολιτικής: αυτό είναι το καθήκον 
της ΕΕ στο πλαίσιο της Τρόικας και κατά 
την αξιολόγηση των εθνικών 
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προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 867
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44β. επισημαίνει ότι πρέπει να 
αναπτυχθούν καινοτόμα νομοθετικά 
εργαλεία και δράσεις ώστε να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικές 
υπηρεσίες όπως η πρόσβαση σε ζωτικής 
σημασίας υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης και θεραπείες·

Or. en

Τροπολογία 868
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44a. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να μην εφαρμόσουν τέτοιου 
είδους θεσμικές και δημοσιονομικές 
λύσεις στο μέλλον και να θεσπίσουν 
μηχανισμούς που θα παρέχουν τη 
δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη να 
επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους και 
τις πολιτικές που ορίζονται στις 
Συνθήκες, ιδίως εκείνες που σχετίζονται 
με τα ατομικά και τα συλλογικά 
δικαιώματα όσων αντιμετωπίζουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού 
αποκλεισμού· ζητεί συγκεκριμένους και 



AM\1017816EL.doc 91/119 PE528.117v01-00

EL

δεσμευτικούς μηχανισμούς για την 
αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ 
του οικονομικού πυλώνα της Ένωσης, 
και συγκεκριμένα της Νομισματικής 
Ένωσης και του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
κεκτημένου·

Or. en

Τροπολογία 869
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44β. ζητεί αισθητά μεγαλύτερο επίπεδο 
διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις της 
Τρόικας· οι ημερήσιες διατάξεις των 
συνεδριάσεων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής 
σε κοινωνικούς εταίρους και 
ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τα πρακτικά ή 
οι διαδικασίες των συνεδριάσεων πρέπει 
να δημοσιοποιούνται όταν είναι δυνατό 
από τεχνικής άποψης, μετά τις 
αντίστοιχες διαπραγματεύσεις· σε 
περίπτωση που τμήματα των 
διαπραγματεύσεων πρέπει να 
παραμείνουν εμπιστευτικά ώστε οι 
συμμετέχοντες στην αγορά να μην 
μπορούν να επωφελούνται των μέτρων 
που συζητούνται και να αποτρέπονται 
τυχόν διαταραχές στην αγορά, πρέπει να 
ενημερώνονται οι εκπρόσωποι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
κοινοβουλίων των σχετικών κρατών 
μελών· οι εν λόγω εκπρόσωποι πρέπει να 
διορίζονται από το οικείο κοινοβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 870
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44γ. ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα 
ίδρυσης ενός ταμείου διάσωσης στην 
υγεία προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες και 
θεραπείες·

Or. en

Τροπολογία 871
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44γ. ως πρώτη επείγουσα ενέργεια με 
στόχο μια κυρίαρχη νομισματική ένωση, 
σκοπεύει να διαπραγματευθεί έναν 
συγκεκριμένο και δεσμευτικό χάρτη 
πορείας για τη μεταρρύθμιση των ίδιων 
πόρων, καθορίζοντας τις πλέον 
επείγουσες ενέργειες της διαδικασίας 
ακόμα και κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να 
καταθέσει συγκεκριμένες νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τη δέσμη ίδιων 
πόρων, περιλαμβανομένης μιας 
αναθεωρημένης πρότασης σχετικά με 
ίδιους πόρους βάσει ΦΠΑ, το αργότερο 
μέχρι την περίοδο αναθεώρησης του 
ΠΔΠ· καταδικάζει το γεγονός ότι έσοδα 
από τον φόρο χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών πρέπει να κατανεμηθούν 
συνολικά ή εν μέρει στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ ως πραγματικοί ίδιοι πόροι· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
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επιτευχθεί πολιτική συμφωνία σχετικά με 
μια σε βάθος μεταρρύθμιση του 
συστήματος ιδίων πόρων· είναι 
πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
πρέπει να χρηματοδοτείται από 
πραγματικά ίδιους πόρους, όπως 
προβλέπει η Συνθήκη· δηλώνει, συνεπώς, 
τη δέσμευσή του ότι η εν λόγω 
μεταρρύθμιση πρέπει να περιορίζει το 
μερίδιο των εισφορών στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ που βασίζονται 
στο ΑΕΕ, σε 40% κατ’ ανώτατο όριο, με 
σταδιακή εξάλειψη των υφιστάμενων 
περικοπών και των διορθωτικών 
μηχανισμών·

Or. en

Τροπολογία 872
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της 
Συνθήκης με την οποία θα επιτρέπεται η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
ισχύοντος άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα 
τα κράτη μέλη, αντί να περιορίζεται σε 
κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το 
ευρώ· ομοίως, εκτιμά ότι θα πρέπει 
επίσης να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της συνθήκης για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική 
λύση προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα 
προς αξιολόγηση θέματα 
περιλαμβάνονται επίσης το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο της Τρόικας, η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στην αναθεώρηση 
των προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 

διαγράφεται
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χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της
ζώνης του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται 
στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

Or. de

Τροπολογία 873
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της 
Συνθήκης με την οποία θα επιτρέπεται η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
ισχύοντος άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα 
τα κράτη μέλη, αντί να περιορίζεται σε 
κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το 
ευρώ· ομοίως, εκτιμά ότι θα πρέπει 
επίσης να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της συνθήκης για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική 
λύση προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα 
προς αξιολόγηση θέματα 
περιλαμβάνονται επίσης το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο της Τρόικας, η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στην αναθεώρηση 
των προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της 
ζώνης του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται 
στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

διαγράφεται

Or. fi

Τροπολογία 874
Auke Zijlstra

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της 
Συνθήκης με την οποία θα επιτρέπεται η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
ισχύοντος άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα 
τα κράτη μέλη, αντί να περιορίζεται σε 
κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το 
ευρώ· ομοίως, εκτιμά ότι θα πρέπει 
επίσης να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της συνθήκης για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική 
λύση προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα 
προς αξιολόγηση θέματα 
περιλαμβάνονται επίσης το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο της Τρόικας, η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στην αναθεώρηση 
των προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της 
ζώνης του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται 
στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 875
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· 
ομοίως, εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να 
διερευνηθεί το ενδεχόμενο τροποποίησης 

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της 
Συνθήκης· ομοίως, εκτιμά ότι θα πρέπει 
επίσης να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της συνθήκης για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου· πιστεύει επίσης ότι, 
επί του παρόντος, το θεσμικό πλαίσιο της 
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της συνθήκης για τη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου εντός 
του κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική 
λύση προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα 
προς αξιολόγηση θέματα 
περιλαμβάνονται επίσης το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο της Τρόικας, η συμμετοχή 
της ΕΚΤ στην αναθεώρηση των 
προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της 
ζώνης του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται 
στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

Τρόικας, η συμμετοχή της ΕΚΤ στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων και η 
υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΝΤ στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής 
σε χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως 
κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ έχουν αποδείξει ότι αποτελούν μια 
σταθερή και επιτυχημένη βάση, με 
πιθανές βελτιώσεις ως προς τη 
δημοκρατική λογοδοσία· 

Or. en

Τροπολογία 876
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της
Συνθήκης με την οποία θα επιτρέπεται η 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 
ισχύοντος άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα 
τα κράτη μέλη, αντί να περιορίζεται σε 
κράτη μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το 
ευρώ· ομοίως, εκτιμά ότι θα πρέπει 
επίσης να διερευνηθεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της συνθήκης για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική 
λύση προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα 
προς αξιολόγηση θέματα 
περιλαμβάνονται επίσης το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο της Τρόικας, η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στην αναθεώρηση 
των προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της 
ζώνης του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται 

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να εξεταστεί 
σοβαρά μια τροποποίηση της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ·
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στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 877
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση 
προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα προς 
αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται 
επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της 
Τρόικας, η συμμετοχή της ΕΚΤ στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων και η 
υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΝΤ στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής
σε χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως 
κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ·

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση 
προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα προς 
αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται 
επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της 
Τρόικας, η συμμετοχή της ΔΟΕ και του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, 
διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και τις κοινωνικές δεσμεύσεις στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στην αναθεώρηση 
των προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της 
ζώνης του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται 
στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 878
Werner Langen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική 
λύση προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα 
προς αξιολόγηση θέματα 
περιλαμβάνονται επίσης το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο της Τρόικας, η συμμετοχή 
της ΕΚΤ στην αναθεώρηση των 
προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της 
ζώνης του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται
στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου· θεωρεί επίσης ότι το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Τρόικας, η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στην αναθεώρηση των 
προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της 
ζώνης του ευρώ, όπως προέβλεψε η
συνθήκη για τον ΕΜΣ ήταν επιτυχημένα·

Or. de

Τροπολογία 879
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 



AM\1017816EL.doc 99/119 PE528.117v01-00

EL

το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση 
προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα προς 
αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται 
επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της 
Τρόικας, η συμμετοχή της ΕΚΤ στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων και η 
υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΝΤ στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής 
σε χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως 
κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ·

το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση 
προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα προς 
αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται 
επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της 
Τρόικας, η συμμετοχή της ΕΚΤ στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων και η 
προτεινόμενη συμμετοχή του ΔΝΤ στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής 
σε χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως 
κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ∙

Or. en

Τροπολογία 880
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση 
προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα προς 
αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται 
επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της 
Τρόικας, η συμμετοχή της ΕΚΤ στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων και η 
υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΝΤ στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής 
σε χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως 
κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τον 

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
και να ενθαρρυνθεί το ενδεχόμενο 
τροποποίησης της συνθήκης για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση 
προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα προς 
αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται 
επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της 
Τρόικας, η συμμετοχή της ΕΚΤ στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων και η 
υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΝΤ στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής 
σε χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως 
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ΕΜΣ· κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 881
Saïd El Khadraoui

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση 
προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα προς 
αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται 
επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της 
Τρόικας, η συμμετοχή της ΕΚΤ στην 
αναθεώρηση των προγραμμάτων και η 
υποχρεωτική συμμετοχή του ΔΝΤ στα 
προγράμματα χρηματοδοτικής συνδρομής 
σε χώρες της ζώνης του ευρώ, όπως 
κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τον 
ΕΜΣ·

45. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της Συνθήκης 
με την οποία θα επιτρέπεται η επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
μέλη, αντί να περιορίζεται σε κράτη μέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ· ομοίως, 
εκτιμά ότι θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο τροποποίησης της συνθήκης 
για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου εντός του 
κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση 
προς το ΔΝΤ· θεωρεί επίσης ότι στα προς 
αξιολόγηση θέματα περιλαμβάνονται 
επίσης το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και η 
δυνατότητα διάλυσης της Τρόικας, η 
συμμετοχή της ΕΚΤ στην αναθεώρηση των 
προγραμμάτων και η υποχρεωτική 
συμμετοχή του ΔΝΤ στα προγράμματα 
χρηματοδοτικής συνδρομής σε χώρες της 
ζώνης του ευρώ, όπως κατοχυρώνονται 
στη συνθήκη για τον ΕΜΣ·

Or. nl

Τροπολογία 882
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45a. ζητεί την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου βάσει του δικαίου 
της Ένωσης, το οποίο θα λειτουργεί 
σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο· 
τονίζει ότι ένα ΕΝΤ αυτού του είδους 
πρέπει να συνδυάζει τα χρηματοδοτικά 
μέσα του ΕΜΣ που ενεργοποιείται για τη 
στήριξη χωρών, οι οποίες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με το ισοζύγιο πληρωμών ή 
είναι αντιμέτωπες με αφερεγγυότητα του 
κράτους, με την εμπειρογνωμοσύνη που 
έχει αποκτήσει η Επιτροπή (ΓΔ ECFIN) 
τα τελευταία χρόνια στον εν λόγω τομέα·

Or. en

Τροπολογία 883
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45β. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός 
μηχανισμού με σαφείς διαδικαστικές 
ενέργειες για τα κράτη, τα οποία 
διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας, που 
να συνοδεύει τους κανόνες της δέσμης έξι 
μέτρων και της δέσμης δύο μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 884
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45a. μετά από αυτά τα χρόνια εμπειρίας 
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν 
αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία 
ώστε να τα σχεδιάζουν και να τα 
εφαρμόζουν μόνα τους χωρίς να 
καταφεύγουν στο ΔΝΤ σε μελλοντικό 
χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 885
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45a. ζητεί τροποποίηση της Συνθήκης για 
την ίδρυση Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Ταμείου εντός του κοινοτικού πλαισίου 
ως εναλλακτική λύση προς το ΔΝΤ και 
τον ΕΜΣ στην υφιστάμενη μορφή του· 
πιστεύει ότι το εν λόγω Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο πρέπει να βασίζεται 
σε κοινές και πολλαπλές εγγυήσεις από τα 
κράτη μέλη· πιστεύει ότι πρέπει να 
αναλάβει τις ιδιότητες του ΕΜΣ και ότι 
πρέπει να υπόκειται στα υψηλότερα 
δημοκρατικά πρότυπα λογοδοσίας και 
νομιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 886
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45β. ζητεί να συγκληθεί συνεδρίαση για 
την προετοιμασία οποιασδήποτε 
τροποποίησης στις Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 887
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45γ. υποστηρίζει το αίτημα των 
ιρλανδικών αρχών για μεταβίβαση ενός 
μεριδίου του δημόσιου χρέους το οποίο 
θα αντιπροσωπεύει το κόστος του 
πακέτου διάσωσης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στον ΕΜΣ, 
βάσει του ότι τα μέσα διάσωσης με ίδιους 
πόρους που διατέθηκαν σε άλλα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο προγράμματος δεν 
παρασχέθηκαν στην Ιρλανδία όταν 
ζήτησε συνδρομή· είναι της άποψης ότι η 
εν λόγω μεταβίβαση θα ωφελήσει 
αισθητά την οικονομία της Ιρλανδίας και 
την χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε 
ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 888
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45δ. ζητεί άμεση αναδιάρθρωση του 
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δημόσιου χρέους της Ελλάδας και ιδίως 
αυτού που ανήκει στην ΕΚΤ, στο ΕΤΧΣ 
και στο ΔΝΤ· πιστεύει ότι η ύπαρξη των 
ΟΝΣ παρέχει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να 
μετριαστούν οι αρνητικές αντιδράσεις 
της αγοράς προς τυχόν αναδιάρθρωση· 
υπενθυμίζει ότι υφίσταται πλήθος 
δυνατοτήτων για μια αναδιάρθρωση 
αυτού του είδους, εκτός από κούρεμα των 
ομολογιακών κεφαλαίων, μεταξύ άλλων 
ανταλλαγή ομολόγων, η επέκταση της 
λήξης των ομολόγων και η μείωση των 
τοκομεριδίων·

Or. en

Τροπολογία 889
Nils Torvalds, Sylvie Goulard, Wolf Klinz, Olle Schmidt, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45a. τονίζει ότι η ΕΕ και ιδίως η ζώνη 
του ευρώ πρέπει να συνεχίσουν την 
πορεία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων 
για να αυξήσουν τη συνολική 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, να 
δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις 
εργασίας και να την καταστήσουν πιο 
ανθεκτική σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς·

Or. en

Τροπολογία 890
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45a. προτείνει, σε περίπτωση που η 
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Τρόικα επρόκειτο να συνεχίσει να 
αποτελεί στο μέλλον μέρος της 
διαχείρισης της κρίσης στη ζώνη του 
ευρώ, να διευκρινιστούν οι αντίστοιχοι 
ρόλοι και τα καθήκοντα1α κάθε 
συμμετέχοντος:

α- η Ευρωομάδα, με υποχρέωση 
λογοδοσίας συνολικά στο ΕΚ, θα 
παραμείνει ο τελικός αρμόδιος για τη 
λήψη αποφάσεων·

β- ο ΕΜΣ, εξελισσόμενος σε Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο, θα αναλάβει τον 
ρόλο της Επιτροπής, επιτρέποντας σε 
αυτήν να ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 
17 της ΣΕΕ και, ειδικότερα, να είναι ο 
θεματοφύλακας των Συνθηκών·

γ- η ΕΚΤ θα συμμετέχει ως παρατηρητής, 
προκειμένου να είναι σε θέση να εκφράζει 
σοβαρές ανησυχίες, εάν κρίνεται 
απαραίτητο·

δ- το ΔΝΤ, εφόσον κρίνεται απολύτως 
αναγκαίο, θα είναι ο δανειστής οριακής 
χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, θα 
μπορεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα 
εάν διαφωνεί· 

__________________
1 a Τα στοιχεία α και β απαιτούν 
τροποποίηση της Συνθήκης ώστε να 
ισχύουν πλήρως, αλλά ένας κατάλληλος 
μηχανισμός λογοδοσίας για την 
υφιστάμενη ζώνη του ευρώ και τα κράτη 
μέλη που έχουν δεσμευτεί να 
συμμετάσχουν μπορεί να εντοπιστεί εντός 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
μεταβατική περίοδο. 

Or. en

Τροπολογία 891
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45β. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το 
άρθρο 138 της ΣΛΕΕ, να προτείνει 
κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει 
ενιαία εκπροσώπηση της ζώνης του ευρώ 
στο πλαίσιο των αρμόδιων διεθνών 
οικονομικών οργανισμών και διασκέψεων 
και ειδικότερα στο ΔΝΤ, προκειμένου να 
αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα της 
μεμονωμένης εκπροσώπησης των 
κρατών μελών σε διεθνές επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 892
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45γ. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της 
δέσμης έξι μέτρων και της δέσμης δύο 
μέτρων, επιτρέποντας ιδίως έναν 
βελτιωμένο και δημόσιο διάλογο μεταξύ 
όλων των συμμετεχόντων μερών (μέσω 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του 
Οικονομικού Διαλόγου)· θεωρεί ότι το ΕΚ 
θα μπορούσε να λειτουργεί ως διαιτητικό 
δικαστήριο σε περίπτωση που ένα κράτος 
μέλος αμφισβητεί μια κύρωση η οποία 
έχει προταθεί και δεν έχει εκφράσει την 
αντίθεσή του το Συμβούλιο στο πλαίσιο 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης ή της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ)·

Or. en

Τροπολογία 893
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45δ. προτείνει η Επιτροπή να 
συγκροτήσει μια «ομάδα δράσης για την
ανάπτυξη» για κάθε χώρα που έχει 
υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής η οποία θα αποτελείται και 
από εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα 
προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τα 
κράτη μέλη και την ΕΤΕπ, σε συνεργασία 
με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και 
της κοινωνίας των πολιτών ώστε να 
επιτρέπεται η ανάληψη ευθύνης, με 
σκοπό να προτείνει επιλογές για την 
προώθηση της ανάπτυξης οι οποίες θα 
συμπληρώνουν τη δημοσιονομική 
εξυγίανση και τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις· η εν λόγω ομάδα δράσης 
θα έχει ως στόχο την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης και, κατά συνέπεια, τη 
δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για 
επενδύσεις· η Επιτροπή πρέπει να 
βασιστεί στην εμπειρία του μέσου της 
«αδελφοποίησης» για τη συνεργασία 
μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων των 
κρατών μελών της ΕΕ και των 
δικαιούχων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 894
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45ε. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της 
ζώνης του ευρώ συνολικά 
(περιλαμβανομένων των δευτερογενών 
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επιπτώσεων που προκύπτουν από εθνικές 
πολιτικές σε άλλα κράτη μέλη) όταν 
εξετάζεται η διαδικασία 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
ή όταν η Επιτροπή εκπονεί την ΕΕΑ·

Or. en

Τροπολογία 895
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45στ. πιστεύει ότι η διαδικασία 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
πρέπει επίσης να αξιολογεί με σαφή 
τρόπο την υπέρμετρη στήριξη 
οποιουδήποτε κράτους μέλους σε έναν 
συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 896
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45ζ. υπενθυμίζει την ανάγκη για μέτρα με 
στόχο την εξασφάλιση φορολογικών 
εσόδων και ιδίως για χώρες που 
υπάγονται σε πρόγραμμα δημοσιονομικής 
προσαρμογής, όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό αριθ. 472/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ενίσχυση της 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη 
του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή 
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απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες 
αναφορικά με τη χρηματοοικονομική 
τους σταθερότητα (έκθεση Gauzès), με τη 
λήψη μέτρων «σε στενή συνεργασία με 
την Επιτροπή και σε συνεννόηση με την 
ΕΚΤ και, όπου είναι σκόπιμο, με το ΔΝΤ, 
για την ενίσχυση της απόδοσης και της 
αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών 
μηχανισμών και την καταπολέμηση της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής, προκειμένου να αυξήσουν 
τα φορολογικά τους έσοδα»· υπενθυμίζει 
ότι πρέπει να ληφθούν ταχέως 
αποτελεσματικά μέτρα για την 
καταπολέμηση και την πρόληψη της 
φορολογικής απάτης τόσο εντός όσο και 
εκτός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 897
Sylvie Goulard, Nils Torvalds, Olle Schmidt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45η. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη μιας 
διεξοδικής ανάλυσης της αξιοποίησης 
των πόρων της ΕΕ προκειμένου να 
αξιολογηθούν τα πραγματικά 
αποτελέσματά τους, να αυξηθεί αισθητά
η συνέπειά τους με τους στόχους του 
προγράμματος μακροοικονομικής 
προσαρμογής και να ληφθεί καλύτερα 
υπόψη η αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ 
στη ζώνη του ευρώ συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 898
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45a. καλεί την Επιτροπή και τους 
συννομοθέτες να αντλήσουν διδάγματα 
από την εμπειρία της Τρόικας κατά τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
επόμενων ενεργειών της ΕΝΕ· όπως και 
κατά την αναθεώρηση του κανονισμού 
412/2013·

Or. en

Τροπολογία 899
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45β. θεωρεί ότι το έργο που ξεκίνησε με 
την παρούσα έκθεση πρέπει να έχει 
συνέχεια και να εμβαθυνθεί με τη νέα 
κοινοβουλευτική περίοδο του ΕΚ το 
αργότερο τον Δεκέμβριο του 2014·

Or. en

Τροπολογία 900
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45γ. προτείνει η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας (ΔΟΕ) να παρακολουθεί ειδικά 
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τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων στην 
αγορά εργασίας στη διάρκεια της κρίσης 
ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα 
βασικά εργασιακά πρότυπα της ΔΟΕ στις 
εν λόγω μεταρρυθμιστικές προσπάθειες·

(Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συμβολή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ).)

Or. en

Τροπολογία 901
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45δ. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να αξιοποιήσει ενεργά 
την πρόσβασή του στο ΔΕΕ με σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και η ΕΚΤ τηρούν τις βασικές 
διατάξεις των ευρωπαϊκών Συνθηκών·

(Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συμβολή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ).)

Or. en

Τροπολογία 902
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45ε. τονίζει επίσης ότι, σε καιρούς 
κρίσης, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
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πρέπει να τηρούν το δίκαιο της Ένωσης 
και ότι καμία εξαιρετική περίσταση δεν 
μπορεί να επιφέρει αναστολή της 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου· 
δεσμεύονται από θεμελιώδη δικαιώματα, 
ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

(Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συμβολή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ).)

Or. en

Τροπολογία 903
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45στ. παροτρύνει το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΜΣ να συμμετάσχει σε 
κοινωνικό διάλογο με τους ευρωπαίους 
κοινωνικούς εταίρους, για παράδειγμα 
μέσω της δημιουργίας ενός συμβουλίου 
διαλόγου με κοινωνικούς εταίρους·

(Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συμβολή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ).)

Or. en

Τροπολογία 904
Philippe Lamberts, Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 ζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45ζ. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν την πλήρη 
συμμετοχή της ΓΔ Απασχόλησης και των 
εθνικών υπουργείων Κοινωνικής 
Πρόνοιας σε συζητήσεις και αποφάσεις 
για το ΜΣ, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
σε εθνικό επίπεδο, να διασφαλίσουν ότι η 
κοινωνική διάσταση αποτελεί βασικό 
παράγοντα στις διαπραγματεύσεις και ότι 
ελαχιστοποιείται ο κοινωνικός 
αντίκτυπος·

(Η παρούσα τροπολογία βασίζεται σε 
συμβολή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (ΕΣΣΟ).)

Or. en

Τροπολογία 905
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45η. συνιστά τα μελλοντικά προγράμματα 
έκτακτης ανάγκης να τεθούν υπό την 
αποκλειστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής· ότι η τελευταία αναλαμβάνει 
την ευθύνη για κάθε συνδρομή και 
συμβουλή που γίνεται δεκτή από τρίτα 
μέρη όπως η ΕΚΤ, το ΔΝΤ ή άλλοι 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 906
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45θ. συνιστά οι διαπραγματευτικές 
εντολές και τα ΜΣ που προκύπτουν να 
υποβάλλονται αμφότερα σε μια 
δεσμευτική ψηφοφορία (ναι/όχι) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου 
τα προγράμματα χρηματοδοτικής 
συνδρομής να διαθέτουν επαρκή 
δημοκρατική νομιμότητα· 

Or. en

Τροπολογία 907
Jürgen Klute, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45a. επισημαίνει την επίμονη άρνηση του 
ΔΝΤ να δεχτεί τη δημοκρατική λογοδοσία 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ως 
εκ τούτου, θεωρεί ότι η σχέση μεταξύ της 
ζώνης του ευρώ και του ΔΝΤ πρέπει να 
επανακαθοριστεί, με σκοπό την ταχεία 
σταδιακή κατάργηση της άμεσης 
συμμετοχής του ΔΝΤ στην επίλυση των 
προβλημάτων δημόσιου χρέους της 
ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 908
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45β. αναθέτει στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να 
αξιοποιήσει ενεργά την προνομιούχο 
πρόσβαση του Κοινοβουλίου στο 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προκειμένου να αμφισβητήσει ορισμένους 
όρους που περιέχονται στα ΜΣ και να 
διασφαλίσει ότι η Επιτροπή, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Συμβούλιο θα τηρήσουν πλήρως τις 
βασικές διατάξεις των ευρωπαϊκών 
Συνθηκών· θεωρεί ότι μια τέτοια νομική 
αμφισβήτηση θα οδηγήσει στην 
ολοκληρωτική ανάκληση των ΜΣ·

Or. en

Τροπολογία 909
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45γ. αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ως «θεματοφύλακα της Συνθήκης» να 
παρουσιάσει έως την 1η Μαρτίου 2015 
λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και 
οικονομικών συνεπειών των 
προγραμμάτων προσαρμογής στις 
τέσσερις χώρες, με σκοπό την πλήρη 
κατανόηση τόσο της βραχυπρόθεσμης 
όσο και της μακροπρόθεσμης ζημίας στα 
συστήματα κοινωνικής προστασίας, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την 
καταπολέμηση της φτώχειας, τη 
διατήρηση δέοντος κοινωνικού διαλόγου 
και την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και 
ασφάλειας στις εργασιακές σχέσεις· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τους 
συμβουλευτικούς φορείς της, καθώς και 
την Επιτροπή Απασχόλησης και την 
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Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας κατά 
την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης και να 
συνεργαστεί πλήρως με την εξεταστική 
επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 
ζητεί να διακοπούν τα υφιστάμενα 
προγράμματα άμεσα και να ξεκινήσουν 
εκ νέου μόνον αφού δημοσιευτεί η μελέτη 
της Επιτροπής και ολοκληρωθεί 
επιτυχώς μια ανεξάρτητη εκτίμηση της 
κοινωνικής πτυχής ενός προγράμματος 
που τέθηκε προσφάτως υπό 
διαπραγμάτευση·

Or. en

Τροπολογία 910
Jürgen Klute, Marisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45δ. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από 
τη ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης 
να καταρτίσουν εκθέσεις σχετικά με 
πιθανά διορθωτικά μέτρα και κίνητρα για 
τη διασφάλιση της πλήρους 
συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και το Πρωτόκολλο 
αυτού, καθώς και με τις βασικές 
συμβάσεις της ΔΟΕ, δεδομένου ότι οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές 
έχουν θιγεί από τα μέτρα δημοσιονομικής 
προσαρμογής και τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ζητούνται από την 
Τρόικα·

Or. en

Τροπολογία 911
Jürgen Klute, Marisa Matias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45ε. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής και 
κοινωνικής ανάκαμψης το οποίο πρέπει 
να προσφέρει σε χώρες που υπάγονται επί 
του παρόντος σε πρόγραμμα 
δημοσιονομικής προσαρμογής τη 
δυνατότητα να καλύψουν τα έτη της 
κοινωνικής και οικονομικής 
οπισθοδρόμησης· υπογραμμίζει ότι για να 
επιτραπεί η αποκατάσταση της 
κοινωνικής προστασίας και η επιτυχής 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, ένα τέτοιο 
σχέδιο ανάκαμψης πρέπει να διαθέτει 
ετήσιους οικονομικούς πόρους που 
αντιστοιχούν στο δύο τοις εκατό του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 
Ένωσης· επιπλέον, υποστηρίζει την 
πρόταση που συζητείται επί του παρόντος 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκής 
δημοσιονομικής ικανότητας με στόχο να 
αποτρέπονται οι οικονομικές 
ανισορροπίες με την αντιμετώπιση 
μακροοικονομικών πλεονασμάτων και 
ελλειμμάτων υπό τον όρο ότι η εν λόγω 
δημοσιονομική ικανότητα υπόκειται στην 
εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
δεσμεύεται από τις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και πρέπει να 
διασφαλίζει υψηλό επίπεδο κοινωνικής 
ασφάλειας, απασχόληση, αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας, απαγόρευση των 
διακρίσεων και κοινωνική συνοχή σε όλη 
την ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 912
Jürgen Klute, Marisa Matias
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45στ. ζητεί τροποποίηση της Συνθήκης 
με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου 
μέσου χρηματοδοτικής συνδρομής εντός 
του κοινοτικού πλαισίου για όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ και το οποίο θα επιτρέπει 
την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής 
δημοσιονομικής και κοινωνικής ένωσης· 
θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο πρέπει να 
περιλαμβάνει την προοπτική δημιουργίας 
μιας κυρίαρχης νομισματικής ένωσης 
που να επιτρέπει νομισματική και 
δημοσιονομική πολιτική από 
μακροοικονομική σκοπιά· κατά συνέπεια, 
ένα ευρωπαϊκό υπουργείο οικονομικών 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να θεσπίζει 
δικό του ευρωπαϊκό φόρο, να 
παρακολουθεί και να αποτρέπει 
οικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των 
κρατών μελών και να εξασφαλίζει μια 
ενιαία αγορά κρατικών ομολόγων σε 
ευρώ· η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
από την άλλη πλευρά, πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να λειτουργεί ως δανειστής 
έσχατης λύσης καθώς και την υποχρέωση 
να εξισορροπεί την οικονομική ανάπτυξη 
με τους νομισματικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 913
Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. θεωρεί ότι η ανάλυση των εργασιών 
της Τρόικας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
ως σημαντική πηγή πληροφοριών ώστε 
να αποκομιστούν διδάγματα από τον 
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παρελθόν και να προσαρμοστούν οι 
μελλοντικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα 
νέα μέσα που θα πρέπει να παρασχεθούν, 
προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο οι ευρωπαϊκές οικονομίες να 
επωμιστούν το υψηλός κόστος των 
διορθωτικών μέτρων στο μέλλον· 

Or. pt

Τροπολογία 914
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, και στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, και στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
ΔΝΤ.

Or. en

Τροπολογία 915
Emer Costello

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, και στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

46. αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στα 
κράτη μέλη.

Or. en


