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Τροπολογία 1
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 121, 126, 136, 
138 και 352 της Συνθήκης Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Πρωτόκολλα 
αριθ. 12 σχετικά με τη διαδικασία του 
υπερβολικού ελλείμματος και αριθ. 14 
σχετικά με την Ευρωομάδα, που είναι 
προσαρτημένα στη Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη 
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 121, 126, 136, 
138, 148 και 352 της Συνθήκης 
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τα Πρωτόκολλα αριθ. 12 σχετικά με τη 
διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος 
και αριθ. 14 σχετικά με την Ευρωομάδα, 
που είναι προσαρτημένα στη Συνθήκη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη 
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or.en

Τροπολογία 2
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 έχοντας υπόψη την από 2 Μαΐου 2010 
Ανακοίνωση της Επιτροπής περί ενίσχυσης 
του συντονισμού της οικονομικής 
πολιτικής (COM(2010)0250),

 έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της 
Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2010, με τίτλο 
"Ενίσχυση του συντονισμού της 
οικονομικής πολιτικής" (COM(2010)0250) 
και, της 30ής Ιουνίου 2010, με τίτλο 
«Ενίσχυση του συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών για τη 
σταθερότητα, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση – Εργαλεία για ισχυρότερη 
οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ» 
(COM(2010) 367/2),

Or.en
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Τροπολογία 3
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με 
τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών για τη 
σταθερότητα, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση – Εργαλεία για ισχυρότερη 
οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ» 
(COM(2010) 367/2),

Or.en

Τροπολογία 4
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με 
τίτλο «Ενίσχυση του συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών για τη 
σταθερότητα, την ανάπτυξη και την 
απασχόληση – Εργαλεία για ισχυρότερη 
οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ»,

Or.en

Τροπολογία 5
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Αρχηγών  έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Αρχηγών 
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Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του 
Ευρώ της 7ης Μαΐου 2010,

Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ζώνης του 
Ευρώ της 7ης Μαΐου 2010,

Or.en

Τροπολογία 6
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου (ECOFIN), της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία τάσσονται 
υπέρ μιας αυστηρότερης 
παρακολούθησης των οικονομικών και 
δημοσιονομικών πολιτικών (το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο),

Or.en

Τροπολογία 7
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας πως οι πρόσφατες 
οικονομικές εξελίξεις έδειξαν σαφώς ότι ο 
συντονισμός της οικονομικής πολιτικής 
εντός της Ένωσης δεν λειτούργησε αρκετά 
καλά και δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην 
υποχρέωση που τα κράτη μέλη έχουν 
δυνάμει της Συνθήκης Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να 
αντιμετωπίζουν τις οικονομικές πολιτικές 
τους ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και 
να τις συντονίζουν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου βάσει των σχετικών 
διατάξεων της Συνθήκης και με σεβασμό 
του κεντρικού ρόλου της Επιτροπής στη 
διαδικασία της εποπτείας,

Α. εκτιμώντας πως οι πρόσφατες 
οικονομικές εξελίξεις έδειξαν σαφώς ότι ο 
συντονισμός της οικονομικής πολιτικής 
εντός της Ένωσης, και ιδιαίτερα στη ζώνη 
του ευρώ, δεν λειτούργησε αρκετά καλά 
και δεν ανταποκρινόταν πλήρως στην 
υποχρέωση που τα κράτη μέλη έχουν 
δυνάμει της Συνθήκης Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να 
αντιμετωπίζουν τις οικονομικές πολιτικές 
τους ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και 
να τις συντονίζουν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου βάσει των σχετικών 
διατάξεων της Συνθήκης και με σεβασμό 
του κεντρικού ρόλου της Επιτροπής στη 
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διαδικασία της εποπτείας,

Or.en

Τροπολογία 8
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. εκτιμώντας πως οι πρόσφατες 
οικονομικές εξελίξεις έδειξαν σαφώς ότι ο 
συντονισμός της οικονομικής πολιτικής 
εντός της Ένωσης δεν λειτούργησε αρκετά 
καλά και δεν ανταποκρινόταν πλήρως 
στην υποχρέωση που τα κράτη μέλη έχουν 
δυνάμει της Συνθήκης Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να 
αντιμετωπίζουν τις οικονομικές πολιτικές 
τους ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και 
να τις συντονίζουν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου βάσει των σχετικών 
διατάξεων της Συνθήκης και με σεβασμό 
του κεντρικού ρόλου της Επιτροπής στη 
διαδικασία της εποπτείας,

Α. εκτιμώντας πως οι πρόσφατες 
οικονομικές εξελίξεις έδειξαν σαφώς ότι ο 
συντονισμός της οικονομικής πολιτικής 
εντός της Ένωσης δεν λειτούργησε αρκετά 
καλά και ότι τα κράτη μέλη, παρά τις 
υποχρεώσεις που έχουν δυνάμει της 
Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεν επέτυχαν να 
αντιμετωπίσουν τις οικονομικές πολιτικές 
τους ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και 
να τις συντονίσουν στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου βάσει των σχετικών 
διατάξεων της Συνθήκης και με σεβασμό 
του κεντρικού ρόλου της Επιτροπής στη 
διαδικασία της εποπτείας,

Or.en

Τροπολογία 9
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. εκτιμώντας ότι τόσο το ισχύον 
πλαίσιο για την οικονομική διακυβέρνηση 
και εποπτεία όσο και το ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες δεν έχουν εξασφαλίσει επαρκή 
σταθερότητα και ανάπτυξη,

Or.en
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Τροπολογία 10

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. εκτιμώντας ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να γίνουν βήματα πέραν των 
προσωρινών μέτρων που αποσκοπούν 
στη σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ,

Or.en

Τροπολογία 11
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας πως ο συντονισμός και η 
εποπτεία της οικονομίας πρέπει να 
ενισχυθούν σε επίπεδο Ένωσης ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η 
αρχή της επικουρικότητας και να 
συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
της Ζώνης του Ευρώ και τα διδάγματα που 
θα αντληθούν από την πρόσφατη 
οικονομική κρίση,

B. Β. εκτιμώντας πως ο συντονισμός και η 
εποπτεία της οικονομίας πρέπει να 
ενισχυθούν σε επίπεδο Ένωσης ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η 
αρχή της επικουρικότητας και να 
συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
της Ζώνης του Ευρώ και τα διδάγματα που 
θα αντληθούν από την πρόσφατη 
οικονομική κρίση, χωρίς να περιοριστεί η 
ακεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και με την αναγκαία εξασφάλιση της ίσης 
μεταχείρισης των κρατών μελών,

Or.en
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Τροπολογία 12
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας πως ο συντονισμός και η 
εποπτεία της οικονομίας πρέπει να 
ενισχυθούν σε επίπεδο Ένωσης ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η 
αρχή της επικουρικότητας και να 
συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
της Ζώνης του Ευρώ και τα διδάγματα που 
θα αντληθούν από την πρόσφατη 
οικονομική κρίση,

Β. εκτιμώντας πως ο συντονισμός της 
οικονομίας πρέπει να ενισχυθεί σε επίπεδο 
Ένωσης ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει 
αποδεκτή η αρχή της επικουρικότητας και 
να συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες 
απαιτήσεις της Ζώνης του Ευρώ και τα 
διδάγματα που θα αντληθούν από την 
πρόσφατη οικονομική κρίση,

Or.de

Τροπολογία 13
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. εκτιμώντας πως ο συντονισμός και η 
εποπτεία της οικονομίας πρέπει να 
ενισχυθούν σε επίπεδο Ένωσης ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η 
αρχή της επικουρικότητας και να 
συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
της Ζώνης του Ευρώ και τα διδάγματα που 
θα αντληθούν από την πρόσφατη 
οικονομική κρίση,

Β. εκτιμώντας πως ο συντονισμός και η 
εποπτεία της οικονομίας πρέπει να 
ενισχυθούν σε επίπεδο Ένωσης ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει σεβαστή η 
αρχή της επικουρικότητας και να 
συνυπολογιστούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
της Ζώνης του Ευρώ και τα διδάγματα που 
θα αντληθούν από την πρόσφατη 
οικονομική κρίση,

Or.en

Τροπολογία 14
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. εκτιμώντας ότι χρειάζεται να 
ενισχυθεί ο οικονομικός συντονισμός σε 
ολόκληρη την Ένωση, δεδομένου ότι η 
οικονομική σταθερότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
εξαρτάται από την οικονομική 
κατάσταση ενός των μελών της, ότι είναι 
πολύ υψηλός ο βαθμός οικονομικής 
αλληλεξάρτησης μεταξύ όλων των 
κρατών μελών στο πλαίσιο της ενιαίας 
αγοράς και ότι πρέπει να 
προετοιμαζόμαστε για διεύρυνση της 
ζώνης του ευρώ,

Or.en

Τροπολογία 15
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας μετασχηματίζει την πρώην 
«κοινοτική μέθοδο», προσαρμόζοντας και 
ενισχύοντάς την, σε «ενωσιακή μέθοδο» 
σύμφωνα με την οποία, ουσιαστικά:
– το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει 
τους γενικούς πολιτικούς 
προσανατολισμούς και προτεραιότητες,
– η Επιτροπή προάγει το κοινό συμφέρον 
της Ένωσης και αναλαμβάνει τις 
κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον σκοπό 
αυτόν,
–το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ασκούν από κοινού 
νομοθετικά και δημοσιονομικά 
καθήκοντα με βάση τις προτάσεις της 
Επιτροπής,
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Or.en

Τροπολογία 16
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. εκτιμώντας ότι η νέα ενισχυμένη 
οικονομική διακυβέρνηση πρέπει να 
περιλαμβάνει πλήρως και να ενδυναμώνει 
την ενωσιακή αρχή της αλληλεγγύης ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ικανότητα της ζώνης του ευρώ να 
αντιμετωπίζει ασύμμετρες διαταραχές 
και κερδοσκοπικές επιθέσεις,

Or.en

Τροπολογία 17

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. εκτιμώντας ότι η τρέχουσα 
οικονομική κρίση στην ΕΕ αποτελεί μια 
κρίση φερεγγυότητας, που αρχικά 
εκδηλώθηκε ως κρίση ρευστότητας, η 
οποία δεν μπορεί να επιλυθεί 
μακροπρόθεσμα με την προσθήκη νέου 
χρέους σε ήδη υπερχρεωμένες χώρες, σε 
συνδυασμό με την επιτάχυνση των 
σχεδίων για δημοσιονομική εξυγίανση,

Or.en
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Τροπολογία 18
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. εκτιμώντας ότι μια πλήρως 
ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για ένα σταθερό 
ευρώ, χαμηλό πληθωρισμό και ευνοϊκούς 
όρους χρηματοδότησης για τους τομείς 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης,

Or.en

Τροπολογία 19
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ β. εκτιμώντας ότι πρέπει να δίδεται 
μεγαλύτερη προσοχή στις τεκμαρτές 
υποχρεώσεις και στις συναλλαγές εκτός 
ισολογισμού που μπορούν να αυξήσουν το 
δημόσιο χρέος μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα και να μειώσουν τη 
διαφάνεια,

Or.en

Τροπολογία 20
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ γ. εκτιμώντας ότι οι φορείς χάραξης 
πολιτικής πρέπει να προσδιορίζουν και να 
διαχειρίζονται με συντονισμένο τρόπο τις 
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κοινές οικονομικές και κοινωνικές 
προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 
οικονομίες της ΕΕ,

Or.en

Τροπολογία 21
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. εκτιμώντας ότι η μεγαλύτερη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
συμβάλει στη βελτίωση της «οικείωσης» 
κατά την εφαρμογή της οικονομικής 
διακυβέρνησης και της γενικής 
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

Or.en

Τροπολογία 22
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ δ. εκτιμώντας ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μόνιμος μηχανισμός 
επίλυσης των κρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για 
την αναδιάρθρωση του χρέους ή την
ελεγχόμενη παύση πληρωμών (orderly 
default), προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην 
περίπτωση κρίσης του δημόσιου και 
ιδιωτικού χρέους και να διαφυλαχθεί 
ταυτόχρονα η ανεξαρτησία της ΕΚΤ,

Or.en
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Τροπολογία 23
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. εκτιμώντας ότι οι ισχύοντες κανόνες 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης δεν ήταν επαρκείς για να 
εξασφαλίσουν υγιείς δημοσιονομικές 
πολιτικές, εκτιμώντας ότι είναι ανάγκη να 
ενισχυθεί το δημοσιονομικό πλαίσιο της 
ΕΕ με την αυστηρότερη και βάσει 
συγκεκριμένων κανόνων εφαρμογή 
κυρώσεων,

Or.en

Τροπολογία 24

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. εκτιμώντας ότι ο στόχος 
επανάκτησης της ισορροπίας των 
δημόσιων οικονομικών αποτελεί 
αναγκαιότητα για τα υπερχρεωμένα 
κράτη, αλλά μόνον αυτό δεν είναι αρκετό 
για να επιλυθεί το πρόβλημα των 
οικονομικών ανισορροπιών μεταξύ των 
χωρών της ζώνης του ευρώ και 
γενικότερα της ΕΕ,

Or.en
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Τροπολογία 25
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και σε υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες συνεργασίας στους τομείς 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

Or.en

Τροπολογία 26
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση 
και έχοντας ως στόχο την εδαφική, 
οικονομική και κοινωνική συνοχή,

Or.en
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Τροπολογία 27
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι στους στόχους 
της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
ιδιαίτερα στην έρευνα και ανάπτυξη και 
στην εκπαίδευση,

Or.en

Τροπολογία 28
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση 
με στόχο την προώθηση της καινοτομίας 
και της οικονομικής ανάπτυξης,

Or.en

Τροπολογία 29

Philippe Lamberts, Sven Giegold εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και 
σε μια πράσινη οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,

Or.en

Τροπολογία 30
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και 
στην κατάρτιση,

Or.en

Τροπολογία 31
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση και 
οι καινοτομίες έχουν την τάση να 
μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Δ. εκτιμώντας πως η εργασία, η γνώση, το 
κεφάλαιο και οι καινοτομίες έχουν την 
τάση να μεταναστεύουν προς ορισμένες 
περιφέρειες και πως πρέπει να 
αναπτυχθούν περαιτέρω οι ευρωπαϊκοί 
μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής 
αλληλεγγύης εστιαζόμενοι ιδιαίτερα στην 
έρευνα και ανάπτυξη και στην εκπαίδευση,

Or.en

Τροπολογία 32
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. εκτιμώντας ότι, ενώ η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό από 
τις αναδυόμενες οικονομίες, τα σταθερά 
δημόσια οικονομικά έχουν ουσιαστική 
σημασία για την προώθηση των 
ευκαιριών, των καινοτομιών, της 
οικονομικής ανάπτυξης και, κατ' 
επέκταση, της δημιουργίας μιας 
ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης,

Or.en

Τροπολογία 33
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. εκτιμώντας ότι ο τρέχων στόχος για 
διατήρηση του ρυθμού πληθωρισμού 
κάτω αλλά πλησίον του 2 % προσφέρει 
ελάχιστα κίνητρα για επενδύσεις του 
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ιδιωτικού  τομέα,

Or.de

Τροπολογία 34
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας πως η οικονομική 
μεγέθυνση αποτελεί προϋπόθεση για την 
οικονομική και κοινωνική σταθερότητα,

Ε. εκτιμώντας πως η βιώσιμη και σταθερή 
οικονομική μεγέθυνση αποτελεί 
προϋπόθεση για την οικονομική και 
κοινωνική σταθερότητα και για την 
επιτυχή δημοσιονομική εξυγίανση σε 
μακροπρόθεσμη βάση,

Or.de

Τροπολογία 35
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας πως η οικονομική 
μεγέθυνση αποτελεί προϋπόθεση για την 
οικονομική και κοινωνική σταθερότητα,

Ε. εκτιμώντας πως τα σταθερά δημόσια 
οικονομικά αποτελούν προϋπόθεση για 
την οικονομική ανάπτυξη, τις καινοτομίες 
και την κοινωνική σταθερότητα,

Or.en

Τροπολογία 36

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. εκτιμώντας πως η οικονομική 
μεγέθυνση αποτελεί προϋπόθεση για την
οικονομική και κοινωνική σταθερότητα,

Ε. εκτιμώντας πως η ευημερία συμβαδίζει 
με την κοινωνική σταθερότητα και μια 
βιώσιμη οικονομία,

Or.en

Τροπολογία 37
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. εκτιμώντας ότι η δημοσιονομική 
πολιτική πολλών κρατών μελών ήταν 
συχνά ενισχυτική των κυκλικών τάσεων 
και οι ειδικοί ανά χώρα μεσοπρόθεσμοι 
δημοσιονομικοί στόχοι του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) 
σπανίως επεβλήθησαν ή εφαρμόσθηκαν 
με αυστηρότητα,

Or.en

Τροπολογία 38
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. εκτιμώντας ότι οι πολιτικές για την 
απασχόληση διαδραματίζουν βασικό 
ρόλο για την εξασφάλιση ανάπτυξης 
εντάσεως εργασίας και της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, ιδιαίτερα με δεδομένο τον 
γηράσκοντα πληθυσμό,

Or.en
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Τροπολογία 39
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. εκτιμώντας ότι πρέπει να ληφθούν 
μέτρα τώρα για να μειωθούν τα 
ελλείμματα και να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά δημόσια 
οικονομικά,

Or.en

Τροπολογία 40
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 
υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές,

ΣΤ. εκτιμώντας ότι η νέα οικονομική 
διακυβέρνηση της ΕΕ πρέπει να κινηθεί 
από τη λειτουργία της καθαρά 
δημοσιονομικής εποπτείας στην επίτευξη 
σωστής ισορροπίας μεταξύ των 
επενδύσεων στους τομείς της αειφόρου 
ανάπτυξης και της πλήρους 
απασχόλησης, από τη μία πλευρά, και των 
μέτρων πρόληψης των υπερβολικών 
ελλειμμάτων στον όλο οικονομικό κύκλο, 
σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις 
και κατευθυντήριες γραμμές, από την 
άλλη,

Or.en

Τροπολογία 41
Markus Pieper, Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 
υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές,

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 
υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές, δεδομένου ότι η 
κακή δημοσιονομική πολιτική 
μεμονωμένων κρατών μελών μπορεί 
δυνητικά να αποσταθεροποιήσει 
ολόκληρη την ΕΕ,

Or.en

Τροπολογία 42
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 
υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές,

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 
υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές, και ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται δεν πρέπει 
να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην 
κατάσταση των μελλοντικών γενεών,

Or.en

Τροπολογία 43
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 
υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές,

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης που δημιουργεί θέσεις 
απασχόλησης και των μέτρων πρόληψης 
των υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές,

Or.en

Τροπολογία 44
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 
υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές,

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 
υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές,

Or.en

Τροπολογία 45
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. εκτιμώντας πως πρέπει να επιδιωχθεί 
μια σωστή ισορροπία μεταξύ των 
επενδύσεων στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης και των μέτρων πρόληψης των 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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υπερβολικών ελλειμμάτων στον όλο 
οικονομικό κύκλο, σε συμφωνία με τις 
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και 
κατευθυντήριες γραμμές,

Or.en

Τροπολογία 46
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. εκτιμώντας ότι η δημοσιονομική 
εξυγίανση όχι μόνον είναι σημαντική για 
να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στη ζώνη 
του ευρώ, αλλά και αποτρέπει τον κίνδυνο 
επιβάρυνσης των μελλοντικών γενεών με 
το άχθος του χρέους,

Or.en

Τροπολογία 47
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. εκτιμώντας ότι η διαδικασία 
μείωσης των μακροπρόθεσμων 
ελλειμμάτων πρέπει να συνδυαστεί με 
άλλες προσπάθειες τόνωσης της 
οικονομίας, όπως καλύτερες
προϋποθέσεις για επενδύσεις, βελτιωμένη 
και ανεπτυγμένη εσωτερική αγορά που 
παρέχει ευκαιρίες και μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα,

Or.en
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Τροπολογία 48
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. εκτιμώντας ότι πρέπει να 
αναγνωρίζεται η σημασία των πολιτικών 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής, για την οικονομική ανάπτυξη 
και την ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα 
της Ένωσης,

Or.en

Τροπολογία 49
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας πως οι διαφορές στα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οι 
ανισοσκέλειες στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ 
αυξήθηκαν σταθερά στα έτη πριν από την 
κρίση και διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
καθ΄όλη τη διάρκεια της κρίσης,

Ζ. εκτιμώντας ότι η πρόσφατη οικονομική 
κρίση κατέστησε σαφές ότι οι 
υπερβολικές μακροοικονομικές 
αποκλίσεις και οι διαφορές στα επίπεδα 
ανταγωνιστικότητας καθώς και οι 
ανισοσκέλειες στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ, οι 
οποίες αυξάνονταν σταθερά στα έτη πριν 
από την κρίση λόγω της έλλειψης 
ενισχυμένου οικονομικού συντονισμού, 
δεν είναι ευνοϊκές για την ευρωπαϊκή 
οικονομία και πρέπει να αντιμετωπισθούν 
πλήρως,

Or.en

Τροπολογία 50
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Philippe Lamberts, Sven Giegold εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας πως οι διαφορές στα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οι 
ανισοσκέλειες στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ 
αυξήθηκαν σταθερά στα έτη πριν από την
κρίση και διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
καθ΄όλη τη διάρκεια της κρίσης,

Ζ. εκτιμώντας πως οι διαφορές στα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οι 
ανισοσκέλειες στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ 
και γενικότερα εντός της ΕΕ αυξήθηκαν 
σταθερά στα έτη πριν από την κρίση και 
διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό καθ΄όλη 
τη διάρκεια της κρίσης,

Or.en

Τροπολογία 51
Edward Scicluna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας πως οι διαφορές στα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οι 
ανισοσκέλειες στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ 
αυξήθηκαν σταθερά στα έτη πριν από την 
κρίση και διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
καθ΄όλη τη διάρκεια της κρίσης,

Ζ. εκτιμώντας πως οι διαφορές στα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας, οι 
δημοσιονομικές ανισορροπίες και οι 
ανισοσκέλειες στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ 
αυξήθηκαν σταθερά στα έτη πριν από την 
κρίση και διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
καθ΄όλη τη διάρκεια της κρίσης,

Or.en

Τροπολογία 52
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. εκτιμώντας πως οι διαφορές στα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οι 
ανισοσκέλειες στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ 
αυξήθηκαν σταθερά στα έτη πριν από την 
κρίση και διατηρήθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
καθ΄όλη τη διάρκεια της κρίσης,

Ζ. εκτιμώντας πως οι διαφορές στα 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οι 
ανισοσκέλειες στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών εντός της Ζώνης του Ευρώ 
αυξήθηκαν σταθερά στα έτη πριν από την 
κρίση και διογκώθηκαν σε μεγάλο βαθμό 
καθ΄όλη τη διάρκεια της κρίσης,

Or.en

Τροπολογία 53
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. εκτιμώντας ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητεί εδώ και έτη να 
πραγματοποιηθούν βελτιώσεις στην 
οικονομική διακυβέρνηση τόσο εντός της 
Ένωσης όσο και στην εξωτερική 
εκπροσώπησή της σε διεθνή οικονομικά 
και νομισματικά φόρα,

Or.en

Τροπολογία 54
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. εκτιμώντας πως απαιτείται περαιτέρω 
συντονισμός, με αμοιβαίο σεβασμό, 
μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων και 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Η. εκτιμώντας ότι η ενίσχυση της 
οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να 
συμβαδίζει με την ενίσχυση της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης της 
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, η οποία 
πρέπει να επιτευχθεί με την ισχυρότερη 
και πιο έγκαιρη συμμετοχή του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
εθνικών κοινοβουλίων σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας, ενώ απαιτείται 
περαιτέρω συντονισμός, με αμοιβαίο 
σεβασμό, μεταξύ εθνικών κοινοβουλίων 
και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Or.en

Τροπολογία 55
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η α. εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν την άνοιξη του 2010 για 
εξασφάλιση της σταθερότητας του ευρώ 
αποτελούν μόνον προσωρινές λύσεις και 
χρειάζεται να στηριχθούν με πολιτικά 
μέτρα σε εθνικό επίπεδο και με ένα 
ισχυρότερο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ, ιδιαίτερα 
μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του 
ευρώ,

Or.en

Τροπολογία 56
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ α. εκτιμώντας ότι, για να καταστεί η 
Ευρώπη ηγετικός παράγοντας στην 
παγκόσμια σκηνή και η πλέον 
ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης, 
πρέπει να θεσπιστούν το ταχύτερο 
δυνατόν μέτρα προσανατολισμένα προς 
τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη,
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Or.en

Τροπολογία 57
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης, παρ΄όλο ότι δεν 
μπορούν να αποκλείονται μελλοντικές 
αλλαγές στις διατάξεις της ΣΛΕΕ,

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης· καλώντας την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
διατάξεις της ΣΛΕΕ και ότι εκτιμώντας 
ότι μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να 
αποκλείονται μελλοντικές αλλαγές στις 
διατάξεις της ΣΛΕΕ,

Or.en

Τροπολογία 58
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης, παρ΄όλο ότι δεν 
μπορούν να αποκλείονται μελλοντικές
αλλαγές στις διατάξεις της ΣΛΕΕ,

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης, παρ΄όλο ότι στο μέλλον 
θα είναι αναγκαίο να γίνουν αλλαγές στις 
διατάξεις της ΣΛΕΕ,

Or.en

Τροπολογία 59
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης, παρ΄όλο ότι δεν 
μπορούν να αποκλείονται μελλοντικές 
αλλαγές στις διατάξεις της ΣΛΕΕ,

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης και ότι μελλοντικές 
αλλαγές στις διατάξεις της ΣΛΕΕ μπορεί 
να αποδειχθούν ευαίσθητες,

Or.en

Τροπολογία 60
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης, παρ΄όλο ότι δεν 
μπορούν να αποκλείονται μελλοντικές 
αλλαγές στις διατάξεις της ΣΛΕΕ,

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης, αλλά δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται τα όρια που θέτουν οι 
διατάξεις της ΣΛΕΕ,

Or.en

Τροπολογία 61
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης, παρ΄όλο ότι δεν 
μπορούν να αποκλείονται μελλοντικές 
αλλαγές στις διατάξεις της ΣΛΕΕ,

Ι. εκτιμώντας πως η ΣΛΕΕ δίνει στην 
Ένωση αυξημένες εξουσίες για να 
ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση 
εντός της Ένωσης,

Or.en



PE448.796v02-00 30/130 AM\830333EL.doc

EL

Τροπολογία 62
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. εκτιμώντας ότι η προληπτική 
μακροοικονομική εποπτεία πρέπει να 
βασίζεται τόσο στο άρθρο 121 όσο και 
στο άρθρο 128 της ΣΛΕΕ,

Or.en

Τροπολογία 63
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. εκτιμώντας ότι ενδεχόμενες κυρώσεις 
που συνδέονται με την παραβίαση των 
στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης πρέπει να επιβάλλονται σε 
περίπτωση ανεπαρκούς βούλησης 
συμμόρφωσης ή απάτης και ουδέποτε σε 
περίπτωση ανικανότητας συμμόρφωσης 
για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση 
του κράτους μέλους,

Or.en

Τροπολογία 64
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. εκτιμώντας πως πρέπει να παραχθεί  ένα 
εκτενές παράγωγο δίκαιο προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης σε αυτό 

ΙΑ. εκτιμώντας πως πρέπει να παραχθεί ένα 
εκτενές παράγωγο δίκαιο προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης σε αυτό 
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τον τομέα· εκτιμώντας πως είναι απαραίτητη 
μια ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση της 
Ένωσης, θεμελιωμένη στις διατάξεις της 
ΣΛΕΕ, πως η ευρωπαϊκή μέθοδος πρέπει να 
εφαρμοστεί σε πλήρη έκταση και πως πρέπει 
να γίνει σεβαστός ο ρόλος της Επιτροπής σε 
ό,τι αφορά την προαγωγή αμοιβαία 
ενισχυτικών πολιτικών,

τον τομέα· εκτιμώντας πως είναι απαραίτητη 
μια ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση της 
Ένωσης, θεμελιωμένη στις διατάξεις της 
ΣΛΕΕ, πως η κοινοτική μέθοδος πρέπει να 
εφαρμοστεί σε πλήρη έκταση και πως πρέπει 
να γίνει σεβαστός ο ρόλος της Επιτροπής σε 
ό,τι αφορά την προαγωγή αμοιβαία 
ενισχυτικών πολιτικών,

Or.fr

Τροπολογία 65
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ.  εκτιμώντας πως πρέπει να παραχθεί 
ένα εκτενές παράγωγο δίκαιο προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης σε 
αυτό τον τομέα· εκτιμώντας πως είναι 
απαραίτητη μια ενισχυμένη οικονομική 
διακυβέρνηση της Ένωσης, θεμελιωμένη 
στις διατάξεις της ΣΛΕΕ, πως η ευρωπαϊκή 
μέθοδος πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη 
έκταση και πως πρέπει να γίνει σεβαστός ο 
ρόλος της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την 
προαγωγή αμοιβαία ενισχυτικών 
πολιτικών,

ΙΑ. εκτιμώντας πως πρέπει να παραχθεί 
ένα εκτενές παράγωγο δίκαιο προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης σε 
αυτό τον τομέα· εκτιμώντας πως είναι 
απαραίτητη μια ενισχυμένη οικονομική 
διακυβέρνηση της Ένωσης, θεμελιωμένη 
στις διατάξεις της ΣΛΕΕ, πως η ευρωπαϊκή 
μέθοδος πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη 
έκταση και πως πρέπει να γίνει σεβαστός ο 
ρόλος της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την προαγωγή 
αμοιβαία ενισχυτικών πολιτικών,

Or.en

Τροπολογία 66
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ.  εκτιμώντας πως πρέπει να παραχθεί 
ένα εκτενές παράγωγο δίκαιο προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης σε 
αυτό τον τομέα· εκτιμώντας πως είναι 

ΙΑ. εκτιμώντας πως πρέπει να παραχθεί 
και να εφαρμοσθεί ένα εκτενές παράγωγο 
δίκαιο προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Ένωσης σε αυτό τον τομέα· 
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απαραίτητη μια ενισχυμένη οικονομική 
διακυβέρνηση της Ένωσης, θεμελιωμένη 
στις διατάξεις της ΣΛΕΕ, πως η ευρωπαϊκή 
μέθοδος πρέπει να εφαρμοστεί σε πλήρη 
έκταση και πως πρέπει να γίνει σεβαστός ο 
ρόλος της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την 
προαγωγή αμοιβαία ενισχυτικών 
πολιτικών,

εκτιμώντας πως είναι απαραίτητη μια 
ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση της 
Ένωσης, θεμελιωμένη στις διατάξεις της 
ΣΛΕΕ, πως η ευρωπαϊκή μέθοδος πρέπει 
να εφαρμοστεί σε πλήρη έκταση και πως 
πρέπει να γίνει σεβαστός ο ρόλος της 
Επιτροπής σε ό,τι αφορά την προαγωγή 
αμοιβαία ενισχυτικών πολιτικών,

Or.en

Τροπολογία 67
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ α. εκτιμώντας ότι η Ευρώπη δεν θα 
είναι εις θέση να αντιμετωπίσει τις 
σημερινές οικονομικές προκλήσεις χωρίς 
ανάπτυξη· εκτιμώντας ότι δεν θα υπάρξει 
ανάπτυξη εάν δεν αναληφθεί δράση για 
τη μείωση των ελλειμμάτων προκειμένου 
να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις 
ευρωπαϊκές οικονομίες και στο ευρώ,

Or.en

Τροπολογία 68
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να παρέχει 
τα κατάλληλα κίνητρα για βιώσιμες 
«αναπτυξιακότροπες» οικονομικές 
πολιτικές, να αποφεύγει τους ηθικούς 
κινδύνους, να είναι σύμφωνη με τα άλλα 
κείμενα και κανόνες της ΕΕ, και να 
αξιοποιεί πλήρως το ευρώ ως κοινό 

ΙΒ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να παρέχει 
ισχυρά κίνητρα για βιώσιμες 
«αναπτυξιακότροπες» οικονομικές 
πολιτικές, να αποφεύγει τους ηθικούς 
κινδύνους, να είναι σύμφωνη με τα άλλα 
κείμενα και κανόνες της ΕΕ, και να 
αξιοποιεί πλήρως το ευρώ ως κοινό 
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νόμισμα της Ζώνης του Ευρώ, νόμισμα της Ζώνης του Ευρώ,

Or.en

Τροπολογία 69
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να παρέχει 
τα κατάλληλα κίνητρα για βιώσιμες 
«αναπτυξιακότροπες» οικονομικές 
πολιτικές, να αποφεύγει τους ηθικούς 
κινδύνους, να είναι σύμφωνη με τα άλλα 
κείμενα και κανόνες της ΕΕ, και να 
αξιοποιεί πλήρως το ευρώ ως κοινό 
νόμισμα της Ζώνης του Ευρώ,

ΙΒ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να παρέχει 
ισχυρά κίνητρα για βιώσιμες 
«αναπτυξιακότροπες» οικονομικές 
πολιτικές, να αποφεύγει τους ηθικούς 
κινδύνους, να είναι σύμφωνη με τα άλλα 
κείμενα και κανόνες της ΕΕ, και να 
μεγιστοποιεί τα οφέλη του ευρώ ως κοινού 
νομίσματος για τη ζώνη του Ευρώ,

Or.en

Τροπολογία 70
Edward Scicluna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να παρέχει
τα κατάλληλα κίνητρα για βιώσιμες
«αναπτυξιακότροπες» οικονομικές 
πολιτικές, να αποφεύγει τους ηθικούς 
κινδύνους, να είναι σύμφωνη με τα άλλα 
κείμενα και κανόνες της ΕΕ, και να 
αξιοποιεί πλήρως το ευρώ ως κοινό 
νόμισμα της Ζώνης του Ευρώ,

ΙΒ. εκτιμώντας πως οποιαδήποτε 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να στηρίζει 
«αναπτυξιακότροπες» οικονομικές 
πολιτικές, να αποφεύγει τους ηθικούς 
κινδύνους, να είναι σύμφωνη με τα άλλα 
κείμενα και κανόνες της ΕΕ, και να 
αξιοποιεί πλήρως το ευρώ ως κοινό 
νόμισμα της Ζώνης του Ευρώ,

Or.en
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Τροπολογία 71
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας πως πρέπει να ενισχυθεί η 
συνοχή ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες, 
στις μεσοπρόθεσμες και στις 
μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις και 
πως οι επενδύσεις αυτές, ιδιαίτερα όταν 
αφορούν τις υποδομές, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά και να 
προορίζονται για τους στόχους της 
Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, 
ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η 
παραγωγικότητα,

ΙΓ. εκτιμώντας πως πρέπει να ενισχυθεί η 
συνοχή ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες, 
στις μεσοπρόθεσμες και στις 
μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις και 
πως οι επενδύσεις αυτές πρέπει να 
συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους 
στους τομείς της οικονομίας και της 
απασχόλησης στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, με 
ιδιαίτερη εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, 
την απασχόληση και την καταπολέμηση 
της φτώχειας, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να προωθηθεί η 
κοινωνική συνοχή,

Or.de

Τροπολογία 72

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας πως πρέπει να ενισχυθεί η 
συνοχή ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες, 
στις μεσοπρόθεσμες και στις 
μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις και 
πως οι επενδύσεις αυτές, ιδιαίτερα όταν 
αφορούν τις υποδομές, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά και να 
προορίζονται για τους στόχους της 
Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, 
ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η 

ΙΓ. εκτιμώντας πως πρέπει να ενισχυθεί η 
συνοχή ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες, 
στις μεσοπρόθεσμες και στις 
μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις και 
πως οι επενδύσεις αυτές, ιδιαίτερα όταν 
αφορούν τις υποδομές, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά και να 
προορίζονται για τους στόχους της 
Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, 
ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθούν 
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ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα, η βιωσιμότητα, η αποδοτικότητα των 
πόρων, η ανταγωνιστικότητα και η 
παραγωγικότητα,

Or.en

Τροπολογία 73
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. εκτιμώντας πως πρέπει να ενισχυθεί η 
συνοχή ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες, 
στις μεσοπρόθεσμες και στις 
μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις και 
πως οι επενδύσεις αυτές, ιδιαίτερα όταν 
αφορούν τις υποδομές, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά και να 
προορίζονται για τους στόχους της 
Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, 
ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και 
ανάπτυξης, της καινοτομίας και της 
εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα,

ΙΓ. εκτιμώντας πως πρέπει να ενισχυθεί η 
συνοχή ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες, 
στις μεσοπρόθεσμες και στις 
μακροπρόθεσμες δημόσιες επενδύσεις και 
πως οι επενδύσεις αυτές, ιδιαίτερα όταν 
αφορούν τις υποδομές, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποδοτικά και να 
κατανέμονται λαμβανομένων υπόψη των 
στόχων της Στρατηγικής για την Ευρώπη 
του 2020, ειδικότερα στους τομείς της 
έρευνας και ανάπτυξης, της καινοτομίας 
και της εκπαίδευσης, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η 
παραγωγικότητα,

Or.en

Τροπολογία 74
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ α. εκτιμώντας ότι, για την προώθηση 
της οικονομικής ανάπτυξης, πρέπει να 
δοθεί στις επιχειρήσεις και στους 
επιχειρηματίες η πραγματική δυνατότητα 
να αυξήσουν τις δραστηριότητές τους και 
να προσφέρουν υπηρεσίες στα 500 
εκατομμύρια καταναλωτών της 
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Ευρώπης· εκτιμώντας, ως εκ τούτου, ότι 
η εσωτερική αγορά υπηρεσιών πρέπει να 
αναπτυχθεί πλήρως,

Or.en

Τροπολογία 75
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ α. εκτιμώντας ότι η Ένωση πρέπει να 
εκπροσωπείται με μια κοινή θέση στο 
διεθνές νομισματικό σύστημα, στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φόρα· 
εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το πνεύμα 
της Συνθήκης, το Συμβούλιο πρέπει να 
προβαίνει σε διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη 
λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 
138 της ΣΛΕΕ και χρειάζεται την έγκριση 
του Κοινοβουλίου πριν από τον 
καθορισμό κοινών θέσεων που καλύπτουν 
τομείς στους οποίους εφαρμόζεται, 
εσωτερικά, η συνήθης νομοθετική 
διαδικασία,

Or.en

Τροπολογία 76
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ α. εκτιμώντας ότι οι στόχοι του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
πρέπει να είναι συμβατοί όχι μόνον με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», αλλά και με 
άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τις 
δαπάνες για την αναπτυξιακή βοήθεια, 
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την έρευνα και ανάπτυξη, το περιβάλλον, 
την εκπαίδευση και την εξάλειψη της 
φτώχειας,

Or.en

Τροπολογία 77
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ α. εκτιμώντας ότι, για να αποφευχθεί η 
περαιτέρω επέκταση των υφισταμένων 
στην ΕΕ αποκλίσεων στον τομέα της 
ανταγωνιστικότητας και για να μην 
υπονομευθεί η επιτυχία της νέας 
ενισχυμένης ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης καθώς και των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, η ευρωπαϊκή 
στρατηγική για τη δημοσιονομική 
εξυγίανση πρέπει να λαμβάνει πλήρως 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες εκάστου 
κράτους μέλους και να αποφεύγει μια 
υπεραπλουστευτική ενιαία για όλους 
προσέγγιση («one- size- fits- all»),

Or.en

Τροπολογία 78
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ α. εκτιμώντας ότι όλα τα προτεινόμενα 
νέα μέτρα δεν πρέπει να έχουν 
δυσανάλογες επιπτώσεις στα πλέον 
ευάλωτα κράτη μέλη εμποδίζοντας την 
οικονομική τους ανάπτυξη και τις 
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προσπάθειές τους για την επίτευξη 
συνοχής,

Or.en

Τροπολογία 79
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις 
από τη ζητούμενη πρόταση πρέπει να 
καλυφθούν από τον προϋπολογισμό, με τις 
κατάλληλες επιχορηγήσεις·

3. εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις 
από τη ζητούμενη πρόταση πρέπει να 
καλυφθούν από τον προϋπολογισμό, με τις 
κατάλληλες επιχορηγήσεις λαμβανομένων 
υπόψη των τρεχόντων ελλειμμάτων και 
των μέτρων λιτότητας στα κράτη μέλη,

Or.en

Τροπολογία 80

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Σύσταση 1 : Δημιουργία συνεκτικού και 
διαφανούς πλαισίου για την πολυμερή 
εποπτεία των μακροοικονομικών 
εξελίξεων στην Ένωση και στα κράτη μέλη

 Σύσταση 1 : Δημιουργία συνεκτικού και 
διαφανούς πλαισίου για την πολυμερή 
εποπτεία των μακροοικονομικών 
εξελίξεων στην Ένωση και στα κράτη μέλη 
και ενίσχυση της δημοσιονομικής 
εποπτείας

Or.en

Τροπολογία 81

Philippe Lamberts, Sven Giegold εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να έχει τη 
μορφή κανονισμού ή κανονισμών με θέμα 
την πολυμερή εποπτεία των οικονομικών 
πολιτικών και των οικονομικών εξελίξεων, 
βάσει του άρθρου 121(6), με σκοπό την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97 περί του προληπτικού σκέλους 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και τη συμπλήρωσή του με ένα 
νέο κανονισμό που θα αποβλέπει στη 
δημιουργία ενός πλαισίου εποπτείας, 
διαφανούς και διεπόμενου από κανόνες, 
που θα καλύπτει τα υπερβολικά 
ανισοζύγια, τους κινδύνους διασποράς και 
τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας:

 Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να έχει τη 
μορφή κανονισμού ή κανονισμών με θέμα 
την πολυμερή εποπτεία των οικονομικών 
πολιτικών και των οικονομικών εξελίξεων, 
βάσει του άρθρου 121(6), με σκοπό την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97 περί του προληπτικού σκέλους 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και τη συμπλήρωσή του με ένα 
νέο κανονισμό που θα αποβλέπει στη 
δημιουργία ενός πλαισίου εποπτείας, 
διαφανούς και διεπόμενου από κανόνες, 
που θα καλύπτει τα υπερβολικά 
μακροοικονομικά ανισοζύγια, τους 
κινδύνους διασποράς και τα ζητήματα 
ανταγωνιστικότητας:

Or.en

Τροπολογία 82
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να έχει τη 
μορφή κανονισμού ή κανονισμών με θέμα 
την πολυμερή εποπτεία των οικονομικών 
πολιτικών και των οικονομικών εξελίξεων, 
βάσει του άρθρου 121(6), με σκοπό την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97 περί του προληπτικού σκέλους 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και τη συμπλήρωσή του με 
ένα νέο κανονισμό που θα αποβλέπει στη 
δημιουργία ενός πλαισίου εποπτείας, 
διαφανούς και διεπόμενου από κανόνες, 
που θα καλύπτει τα υπερβολικά 
ανισοζύγια, τους κινδύνους διασποράς 
και τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας:

 Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να έχει τη 
μορφή κανονισμού ή κανονισμών με θέμα 
την πολυμερή εποπτεία των οικονομικών 
πολιτικών και των οικονομικών εξελίξεων, 
βάσει του άρθρου 121(6), με σκοπό την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1466/97 περί του προληπτικού σκέλους 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης.
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Τροπολογία 83
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – σημείο i (νέο)  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

i. να εξασφαλιστεί διάλογος με πνεύμα 
συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και 
των εθνικών κοινοβουλίων με τη 
συμμετοχή της Επιτροπής σε 
κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με 
τα SCPs και NRPs.

Or.de

Τροπολογία 84
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσδιορισθεί το πεδίο της 
πολυμερούς εποπτείας βάσει των 
μηχανισμών της ΣΛΕΕ και των 
αξιολογήσεων της Επιτροπής, με σκοπό 
την πρόληψη των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισοζυγίων και των 
μη βιώσιμων δημοσιονομικών και λοιπών 
πολιτικών, την διασφάλιση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών θεμάτων 
κατά τρόπο σύμφωνο προς τους στόχους 
της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020,

– να προσδιορισθεί το πεδίο της 
πολυμερούς εποπτείας βάσει των 
μηχανισμών της ΣΛΕΕ και των 
αξιολογήσεων της Επιτροπής, με σκοπό 
την πρόληψη των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισοζυγίων και των 
μη βιώσιμων δημοσιονομικών και λοιπών 
πολιτικών, την διασφάλιση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την
βιώσιμη ανάπτυξη κατά τρόπο σύμφωνο 
προς τους στόχους της Στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020· να ενισχυθεί ο ρόλος 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και 
η συμμετοχή όλων των άλλων 
ενδιαφερομένων στη διαχείριση αυτής 
της εποπτείας,
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Τροπολογία 85
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσδιορισθεί το πεδίο της 
πολυμερούς εποπτείας βάσει των 
μηχανισμών της ΣΛΕΕ και των 
αξιολογήσεων της Επιτροπής, με σκοπό 
την πρόληψη των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισοζυγίων και των 
μη βιώσιμων δημοσιονομικών και λοιπών 
πολιτικών, την διασφάλιση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών θεμάτων 
κατά τρόπο σύμφωνο προς τους στόχους 
της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020,

– να προσδιορισθεί το πεδίο της 
πολυμερούς εποπτείας βάσει των 
μηχανισμών της ΣΛΕΕ και των 
αξιολογήσεων της Επιτροπής (άρθρο 121, 
παράγραφοι 5 και 6), προκειμένου να 
περιληφθεί ένα «Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης» στο ίδιο νομικό πλαίσιο 
των υφισταμένων μέσων, με σκοπό την 
πρόληψη των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισοζυγίων και των 
μη βιώσιμων δημοσιονομικών και λοιπών 
πολιτικών, την διασφάλιση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 
αντιμετώπιση των αναπτυξιακών θεμάτων 
κατά τρόπο σύμφωνο προς τους στόχους 
της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020,

Or.en

Τροπολογία 86
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσδιορισθεί το πεδίο της 
πολυμερούς εποπτείας βάσει των 
μηχανισμών της ΣΛΕΕ και των 
αξιολογήσεων της Επιτροπής, με σκοπό 
την πρόληψη των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισοζυγίων και των 
μη βιώσιμων δημοσιονομικών και λοιπών 
πολιτικών, την διασφάλιση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την

– να προσδιορισθεί το πεδίο της 
πολυμερούς εποπτείας βάσει των 
μηχανισμών της ΣΛΕΕ και των 
αξιολογήσεων της Επιτροπής, με σκοπό 
την πρόληψη των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισοζυγίων και των 
μη βιώσιμων δημοσιονομικών και λοιπών 
πολιτικών, την διασφάλιση 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την 
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αντιμετώπιση των αναπτυξιακών θεμάτων 
κατά τρόπο σύμφωνο προς τους στόχους
της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020,

αντιμετώπιση των αναπτυξιακών θεμάτων 
και λαμβανομένων υπόψη των στόχων 
της Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 
και άλλων σχετικών εξελίξεων,

Or.en

Τροπολογία 87

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, την 
εξέλιξη της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, την εξέλιξη 
του κόστους εργασίας, την εξέλιξη του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του 
ισοζυγίου πληρωμών, την πιστωτική 
μεγέθυνση, το σχηματισμό και την εισροή 
κεφαλαίων, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας, και την εξέλιξη των 
αγορών αξιών (συμπεριλαμβανομένων 
των αγορών ιδιωτικών δανείων και των 
κτηματικών αγορών),

– να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς), που θα 
περιλαμβάνουν, κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο, τις εξελίξεις του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 
πληρωμών, τις καθαρές θέσεις ξένων 
περιουσιακών στοιχείων, την εξέλιξη της 
φορολογικής βάσης, τις πραγματικές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις εισροές 
κεφαλαίων, την παραγωγικότητα 
(συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγικότητας των πόρων και της 
παραγωγικότητας του συνόλου των 
συντελεστών παραγωγής), το κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, τους 
ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα 
επίπεδα απασχόλησης και κοινωνικής 
συνοχής, τους δείκτες εξωγενών 
περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και 
την πιστωτική μεγέθυνση και τις εξελίξεις 
στις τιμές στοιχείων ενεργητικού 
(συμπεριλαμβανομένων των 
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χρηματοπιστωτικών περιουσιακών 
στοιχείων και των κτηματικών αγορών)· 
για τους δείκτες που περιλαμβάνονται 
στον πίνακα επιδόσεων πρέπει να 
καθοριστούν όρια συναγερμού,

Or.en

Τροπολογία 88
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, την 
εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, την εξέλιξη του κόστους 
εργασίας, την εξέλιξη του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 
πληρωμών, την πιστωτική μεγέθυνση, το 
σχηματισμό και την εισροή κεφαλαίων, 
την εξέλιξη της παραγωγικότητας, και την 
εξέλιξη των αγορών αξιών 
(συμπεριλαμβανομένων των αγορών 
ιδιωτικών δανείων και των κτηματικών 
αγορών),

να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, το 
μερίδιο εισοδήματος, το ποσοστό 
φτώχειας, την εξέλιξη της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, την εξέλιξη 
του κόστους εργασίας, την εξέλιξη του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του 
ισοζυγίου πληρωμών, την πιστωτική 
μεγέθυνση, το σχηματισμό και την εισροή 
κεφαλαίων, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας, και την εξέλιξη των 
αγορών αξιών (συμπεριλαμβανομένων των 
αγορών ιδιωτικών δανείων και των 
κτηματικών αγορών),

Or.de
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Τροπολογία 89
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, την 
εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, την εξέλιξη του κόστους 
εργασίας, την εξέλιξη του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 
πληρωμών, την πιστωτική μεγέθυνση, το 
σχηματισμό και την εισροή κεφαλαίων, 
την εξέλιξη της παραγωγικότητας, και την 
εξέλιξη των αγορών αξιών 
(συμπεριλαμβανομένων των αγορών 
ιδιωτικών δανείων και των κτηματικών 
αγορών),

– να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης και 
φτώχειας, την εξέλιξη της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, την εξέλιξη 
του κόστους εργασίας, την εξέλιξη του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του 
ισοζυγίου πληρωμών, την πιστωτική 
μεγέθυνση, το σχηματισμό και την εισροή 
κεφαλαίων, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας, και την εξέλιξη των 
αγορών αξιών (συμπεριλαμβανομένων των 
αγορών ιδιωτικών δανείων και των 
κτηματικών αγορών),

Or.en

Τροπολογία 90
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 

– να δημιουργηθεί ένας ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
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(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, την 
εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, την εξέλιξη του κόστους 
εργασίας, την εξέλιξη του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 
πληρωμών, την πιστωτική μεγέθυνση, το 
σχηματισμό και την εισροή κεφαλαίων, 
την εξέλιξη της παραγωγικότητας, και την 
εξέλιξη των αγορών αξιών 
(συμπεριλαμβανομένων των αγορών 
ιδιωτικών δανείων και των κτηματικών 
αγορών),

(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 
και επένδυσης, το ποσοστό απασχόλησης 
και ανεργίας, την εξέλιξη της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας και του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών· πρέπει 
επίσης να εξετάζονται σήματα κινδύνου 
για κερδοσκοπικές «φούσκες»,

Or.en

Τροπολογία 91

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– βάσει προσεκτικής κοινής και διμερούς
εποπτείας βασισμένης στον 
προαναφερθέντα πίνακα ελέγχου σε 
συμφωνία με τις Ολοκληρωμένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αποφασίζουν τις εθνικές τους 
πολιτικές με συντονισμένο τρόπο, 
συνυπολογίζοντας την ευρωπαϊκή 
διάσταση των εθνικών τους πολιτικών,

– βάσει προσεκτικής πολυμερούς
εποπτείας βασισμένης στον 
προαναφερθέντα πίνακα ελέγχου και 
ετήσιων δημόσιων συστάσεων που 
εκδίδονται από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν τις εθνικές 
τους πολιτικές που αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση (πρόληψη και διόρθωση) 
των μακροοικονομικών ανισορροπιών με 
συντονισμένο τρόπο και σύμφωνα με τις 
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Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες 
Γραμμές, συνυπολογίζοντας δεόντως την 
ευρωπαϊκή διάσταση των εθνικών τους 
πολιτικών και κατ' επέκταση τα 
δευτερογενή αποτελέσματα καθώς και 
την ανθεκτικότητα σε εξωτερικές 
διαταραχές· όλα τα κράτη μέλη πρέπει να 
έχουν ως στόχο την επίτευξη προόδου, 
όμως εκείνα που παρουσιάζουν 
μεγαλύτερα κενά πρέπει εν γένει να 
συμβάλλουν περισσότερο στη μείωση των 
ανισορροπιών,

Or.en

Τροπολογία 92
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– βάσει προσεκτικής κοινής και διμερούς 
εποπτείας βασισμένης στον 
προαναφερθέντα πίνακα ελέγχου σε 
συμφωνία με τις Ολοκληρωμένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αποφασίζουν τις εθνικές τους 
πολιτικές με συντονισμένο τρόπο, 
συνυπολογίζοντας την ευρωπαϊκή 
διάσταση των εθνικών τους πολιτικών,

– βάσει προσεκτικής κοινής και διμερούς 
εποπτείας βασισμένης στον 
προαναφερθέντα πίνακα ελέγχου σε 
συμφωνία με τις Ολοκληρωμένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές, πρέπει να 
γίνεται σεβαστή η ευθύνη των κρατών 
μελών να αποφασίζουν τις εθνικές τους 
πολιτικές, καθώς και η ανάγκη να 
λαμβάνεται υπόψη κάθε ευρωπαϊκή 
διάσταση αυτών των εθνικών πολιτικών, 
ιδιαίτερα για τα κράτη της ζώνης του 
ευρώ,

Or.en

Τροπολογία 93
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– βάσει προσεκτικής κοινής και διμερούς 
εποπτείας βασισμένης στον 
προαναφερθέντα πίνακα ελέγχου σε 
συμφωνία με τις Ολοκληρωμένες 
Κατευθυντήριες Γραμμές, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αποφασίζουν τις εθνικές τους 
πολιτικές με συντονισμένο τρόπο,
συνυπολογίζοντας την ευρωπαϊκή 
διάσταση των εθνικών τους πολιτικών,

– να διενεργηθεί εις βάθος και ειδική για 
κάθε χώρα εποπτεία, εάν τούτο κριθεί 
απαραίτητο βάσει του προαναφερομένου 
πίνακα ελέγχου, και τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν τις 
εθνικές τους πολιτικές συνυπολογίζοντας 
τις συστάσεις της Επιτροπής και την 
ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των 
πολιτικών,

Or.en

Τροπολογία 94

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σύμφωνα με την αρχή των κοινών αλλά 
διαφοροποιημένων προσεγγίσεων 
επανεξισορρόπησης πρέπει να είναι προς 
όφελος όλων των κρατών μελών εάν 
επιτρέπεται σε ορισμένα από αυτά να 
αναβάλουν την ταχεία δημοσιονομική 
εξυγίανση εάν ο σχετικός ρυθμός 
ανάπτυξης που προκύπτει είναι θετικός 
για το σύνολο· όπως αναγνωρίζεται στην 
ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τα 
δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2010) 
και στα συμπεράσματα της Ευρωομάδας 
πριν από την εαρινή σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο πλαίσιο 
μιας τέτοιας κοινής διαδικασίας 
απόφασης και συντονισμού, χώρες με 
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών οφείλουν να τονώσουν την 
απασχόληση και την εσωτερική ζήτηση, 
μεταξύ άλλων αυξάνοντας τις επενδύσεις 
για μια βιώσιμη και καινοτόμο οικονομία, 
ενώ χώρες με ελλείμματα στο ισοζύγιο 
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τρεχουσών συναλλαγών οφείλουν να 
λάβουν ειδικά μέτρα που αποσκοπούν 
στην επανεξισορρόπηση των δημοσίων 
προϋπολογισμών και των ελλειμμάτων 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη 
διαφύλαξης της κοινωνικής προστασίας 
και συνοχής,

Or.en

Τροπολογία 95
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η Επιτροπή αναπτύσσει κατάλληλα 
εργαλεία ανάλυσης και 
εμπειρογνωμοσύνη για να διερευνηθούν 
τα βαθύτερα αίτια που προκαλούν τις 
επίμονες αποκλίνουσες τάσεις εντός της 
ζώνης του ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 
των επιπτώσεων των κοινών πολιτικών 
στα διαφοροποιημένα οικονομικά 
συστήματα εντός αυτής,

Or.en

Τροπολογία 96

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, ενώ θα 
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έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα 
και στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 
κρατών μελών, την προσαρμοστικότητα 
της οικονομίας απέναντι στους 
εξωτερικούς κραδασμούς και τον 
αντίκτυπο των αποφάσεων των κρατών 
μελών επί των άλλων κρατών μελών,

λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, με στόχο να ενισχυθούν η 
προσαρμοστικότητα της οικονομίας 
απέναντι στους εξωτερικούς κραδασμούς 
και ο θετικός αντίκτυπος των αποφάσεων 
των κρατών μελών επί των άλλων κρατών 
μελών,

Or.en

Τροπολογία 97
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα
και στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
βιώσιμη μεγέθυνση, την απασχόληση, την 
ανταγωνιστικότητα και την 
καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
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άλλων κρατών μελών, άλλων κρατών μελών,

Or.de

Τροπολογία 98
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, λαμβανομένης υπόψη της 
Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
βιώσιμη και σταθερή μεγέθυνση, στην 
παραγωγικότητα και στην 
ανταγωνιστικότητα, ενώ θα λαμβάνουν 
ταυτόχρονα υπόψη τις συγκλίσεις και 
αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών, και θα 
ενισχύουν τα σχετικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα των κρατών μελών, την 
προσαρμοστικότητα της οικονομίας 
απέναντι στους εξωτερικούς κραδασμούς 
και τον αντίκτυπο των αποφάσεων των 
κρατών μελών επί των άλλων κρατών 
μελών,

Or.de

Τροπολογία 99
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
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Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών, σε συνδυασμό με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση, ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στην απασχόληση, στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στην 
παραγωγικότητα και στην 
ανταγωνιστικότητα, ενώ θα λαμβάνουν 
ταυτόχρονα υπόψη τις συγκλίσεις και 
αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών -
συμπεριλαμβανομένης και της 
δημογραφικής τους κατάστασης-, και θα 
ενισχύουν τα σχετικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα των κρατών μελών, την 
προσαρμοστικότητα της οικονομίας 
απέναντι στους εξωτερικούς κραδασμούς 
και τον αντίκτυπο των αποφάσεων των 
κρατών μελών επί των άλλων κρατών 
μελών,

Or.en

Τροπολογία 100
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών και των κατευθυντηρίων 
γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης 
των κρατών μελών ως βασικών 
μηχανισμών οικονομικής καθοδήγησης, 
εποπτείας και έκδοσης ειδικών ανά κράτος 
μέλος συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
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λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

Or.en

Τροπολογία 101
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών, ιδιαίτερα εντός της 
ζώνης του ευρώ,

Or.en
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Τροπολογία 102
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Annex 1 – heading 1 – paragraph 1 – indent 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, λαμβανομένης υπόψη της 
Στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

Or.en

Τροπολογία 103
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 

– να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των 
Γενικών Προσανατολισμών των 
Οικονομικών Πολιτικών ως βασικού 
μηχανισμού οικονομικής καθοδήγησης, 
εποπτείας και έκδοσης ειδικών ανά κράτος 
μέλος συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
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Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα και 
στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των κρατών 
μελών, την προσαρμοστικότητα της 
οικονομίας απέναντι στους εξωτερικούς 
κραδασμούς και τον αντίκτυπο των 
αποφάσεων των κρατών μελών επί των 
άλλων κρατών μελών,

Or.en

Τροπολογία 104
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί μηχανισμός σε εθνικό 
επίπεδο για να αξιολογηθεί η εφαρμογή 
των προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» στο εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων καθώς και ο τρόπος με 
τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν οι 
σχετικοί εθνικοί στόχοι στον εν λόγω 
τομέα προκειμένου να στηριχθεί η ετήσια 
αξιολόγηση από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ,

Or.en

Τροπολογία 105

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν διαδικασίες για να είναι 
δυνατή η διατύπωση πολιτικών 
συμβουλών σε έγκαιρο στάδιο και να 
υποστηριχθεί η χρήση του μηχανισμού της 
πολιτικής προειδοποίησης σύμφωνα με το 
άρθρο 121(4) ΣΛΕΕ,

– να θεσπιστούν διαδικασίες που θα 
επιτρέπουν στην Επιτροπή να εκδίδει 
έγκαιρες προειδοποιήσεις και να παρέχει 
απευθείας στα κράτη μέλη πολιτικές 
συμβουλές σε έγκαιρο στάδιο,

Or.en

Τροπολογία 106

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
υφίσταται επίμονη και επιδεινούμενη 
μακροοικονομική ανισορροπία, πρέπει να 
υπάρχει διαφανής και αντικειμενική 
διαδικασία που θα επιτρέπει να τίθεται 
κράτος μέλος σε «θέση υπερβολικής 
ανισορροπίας», γεγονός το οποίο θα 
ενεργοποιεί αυστηρότερη εποπτεία και 
διορθωτικά μέτρα,

Or.en

Τροπολογία 107
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης», για μια πρώτη σύγκριση και 
αξιολόγηση των σχεδίων 
προϋπολογισμών των κρατών μελών 

– να καθιερωθεί το «Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο» για να βελτιωθεί η συνοχή 
μεταξύ των Προγραμμάτων Σταθερότητας 
και Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
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(βασικά στοιχεία και υποθέσεις εργασίας) 
προκειμένου να γίνεται καλύτερη 
εκτίμηση του βαθμού εφαρμογής και της 
μελλοντικής εκτέλεσης των 
Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs), όπου θα συνεκτιμώνται δεόντως 
και οι εθνικές ετήσιες δημοσιονομικές 
διαδικασίες και τα πολυετή 
δημοσιονομικά πλαίσια,

Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs) και η συνοχή αυτών με τα εθνικά 
ετήσια και πολυετή εθνικά 
δημοσιονομικά πλαίσια, όπου θα 
συνεκτιμώνται δεόντως οι εθνικές 
δημοσιονομικές διαδικασίες,

Or.en

Τροπολογία 108
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης», για μια πρώτη σύγκριση και 
αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμών 
των κρατών μελών (βασικά στοιχεία και 
υποθέσεις εργασίας) προκειμένου να 
γίνεται καλύτερη εκτίμηση του βαθμού 
εφαρμογής και της μελλοντικής εκτέλεσης 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs), όπου θα συνεκτιμώνται δεόντως 
και οι εθνικές ετήσιες δημοσιονομικές 
διαδικασίες και τα πολυετή δημοσιονομικά 
πλαίσια,

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης», για μια πρώτη σύγκριση και 
αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμών 
των κρατών μελών (βασικά στοιχεία και 
υποθέσεις εργασίας) προκειμένου να 
γίνεται καλύτερη εκτίμηση του βαθμού 
εφαρμογής και της μελλοντικής εκτέλεσης 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs), όπου θα συνεκτιμώνται δεόντως 
και οι εθνικές ετήσιες δημοσιονομικές 
διαδικασίες και τα πολυετή δημοσιονομικά 
πλαίσια: τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα 
οικεία SCPs και NRPs στην Επιτροπή τον 
Απρίλιο, αφού έχει εξασφαλιστεί η δέουσα 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και 
έχουν ληφθεί υπόψη οι κανόνες και τα 
συμπεράσματα σε επίπεδο ΕΕ· το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί από την 
πλευρά του να καθορίσει έναν 
συστηματικό τρόπο για τη στήριξη του 
δημοσίου διαλόγου και την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης, της διαφάνειας και 
της λογοδοσίας όσον αφορά αυτές τις 
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διαδικασίες, καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
εφαρμόζουν τους συμπεφωνημένους 
κανόνες,

Or.en

Τροπολογία 109
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης», για μια πρώτη σύγκριση και 
αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμών 
των κρατών μελών (βασικά στοιχεία και 
υποθέσεις εργασίας) προκειμένου να 
γίνεται καλύτερη εκτίμηση του βαθμού 
εφαρμογής και της μελλοντικής εκτέλεσης 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs), όπου θα συνεκτιμώνται δεόντως 
και οι εθνικές ετήσιες δημοσιονομικές 
διαδικασίες και τα πολυετή δημοσιονομικά 
πλαίσια,

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης», για μια πρώτη σύγκριση και 
αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμών 
των κρατών μελών (βασικά στοιχεία και 
υποθέσεις εργασίας) προκειμένου να 
γίνεται καλύτερη εκτίμηση του βαθμού 
εφαρμογής και της μελλοντικής εκτέλεσης 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs), όπου θα συνεκτιμώνται δεόντως 
και οι εθνικές ετήσιες δημοσιονομικές 
διαδικασίες και τα πολυετή δημοσιονομικά 
πλαίσια· οι γενικοί προσανατολισμοί των 
οικονομικών πολιτικών καθώς και οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση, που συναποφασίζονται με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να 
χρησιμεύουν ως πλαίσιο συζήτησης και 
αξιολόγησης των προϋπολογισμών των 
κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, πριν 
από την υποβολή τους στα αντίστοιχα 
εθνικά κοινοβούλια,

Or.en

Τροπολογία 110
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης», για μια πρώτη σύγκριση και 
αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμών 
των κρατών μελών (βασικά στοιχεία και 
υποθέσεις εργασίας) προκειμένου να 
γίνεται καλύτερη εκτίμηση του βαθμού 
εφαρμογής και της μελλοντικής εκτέλεσης 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs), όπου θα συνεκτιμώνται δεόντως 
και οι εθνικές ετήσιες δημοσιονομικές 
διαδικασίες και τα πολυετή δημοσιονομικά 
πλαίσια,

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης», για μια πρώτη σύγκριση και 
αξιολόγηση των σχεδίων προϋπολογισμών 
των κρατών μελών (βασικά στοιχεία και 
υποθέσεις εργασίας) προκειμένου να 
γίνεται καλύτερη εκτίμηση του βαθμού 
εφαρμογής και της μελλοντικής εκτέλεσης 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs), όπου θα συνεκτιμώνται δεόντως 
και οι εθνικές ετήσιες δημοσιονομικές 
διαδικασίες και τα πολυετή δημοσιονομικά 
πλαίσια και θα γίνονται σεβαστοί όλοι οι 
εθνικοί κανόνες και οι διαδικασίες,

Or.en

Τροπολογία 111
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης» για την εξέταση των 
Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων 
Γραμμών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να είναι δυνατή ή 
πραγματική και έγκαιρη συμβολή όλων 
των ενδιαφερομένων μερών,

– να αξιοποιηθεί το «Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο» για να εξασφαλιστεί η συνοχή 
μεταξύ των Ολοκληρωμένων 
Κατευθυντήριων Γραμμών σε επίπεδο 
κρατών μελών και σε επίπεδο Ένωσης, 
καθώς και η επίτευξη των ποσοτικών και 
ποιοτικών στόχων που ορίζονται στο νέο 
«Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης»,

Or.en

Τροπολογία 112

Sven Giegold, Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης» για την εξέταση των 
Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων 
Γραμμών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να είναι δυνατή ή 
πραγματική και έγκαιρη συμβολή όλων 
των ενδιαφερομένων μερών,

– να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
Ένωσης» για την εξέταση των 
Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων 
Γραμμών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
επίπεδο Ένωσης, ώστε να είναι δυνατή ή 
πραγματική και έγκαιρη συμβολή όλων 
των ενδιαφερομένων μερών, 
συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης 
με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
Ένωσης μέσω της ενίσχυσης του 
μακροοικονομικού κοινωνικού διαλόγου,

Or.en

Τροπολογία 113
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, για 
τη διεξαγωγή διευρυμένου διαλόγου 
σχετικά με οικονομικά θέματα και την 
οικονομική κατάσταση της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης 
με τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
Ένωσης μέσω της ενίσχυσης του 
μακροοικονομικού κοινωνικού διαλόγου,

Or.en

Τροπολογία 114
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εναρμονισθούν οι βασικές υποθέσεις 
εργασίας και οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις στις 
οποίες στηρίζεται η προπαρασκευή των 
εθνικών Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs),

– να εξασφαλιστεί ότι οι βασικές 
υποθέσεις εργασίας και οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις στις 
οποίες στηρίζεται η προπαρασκευή των 
εθνικών Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs) καθορίζονται με στέρεο και 
συνεπή τρόπο, ιδιαίτερα εντός της ζώνης 
του ευρώ,

Or.en

Τροπολογία 115
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εναρμονισθούν οι βασικές υποθέσεις 
εργασίας και οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις στις 
οποίες στηρίζεται η προπαρασκευή των 
εθνικών Προγραμμάτων Σταθερότητας 
και Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs),

– να εναρμονισθούν περαιτέρω οι μέθοδοι 
υπολογισμού των βασικών μεγεθών του 
προϋπολογισμού για να διευκολυνθεί η 
σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών,

Or.en

Τροπολογία 116

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εναρμονισθούν οι βασικές υποθέσεις – να εναρμονισθούν οι βασικές υποθέσεις 
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εργασίας και οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις στις 
οποίες στηρίζεται η προπαρασκευή των 
εθνικών Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs),

εργασίας και οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις στις 
οποίες στηρίζεται η προπαρασκευή των 
εθνικών Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs) και των Εθνικών 
Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων 
(NRPs)· μια προσέγγιση τριών επιπέδων 
(όπως εφαρμόζεται στις δοκιμές αντοχής 
για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) που 
περιλαμβάνει ένα αρνητικό, ένα βασικό 
και ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό σενάριο 
θα αποτελούσε επίσης μια συνετή 
προσέγγιση σε ένα εξαιρετικά αβέβαιο και 
διασυνδεδεμένο διεθνές οικονομικό 
περιβάλλον,

Or.en

Τροπολογία 117
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εισαχθεί μια αυστηρότερη σύνδεση 
των SCPs και NRPs με τα ετήσια και 
πολυετή εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, 
με σεβασμό των εθνικών κανόνων και 
διαδικασιών,

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 118
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 11 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί μια αυστηρότερη 
αξιολόγηση σε επίπεδο Ένωσης των 
βασικών στοιχείων των SCPs πριν από την 
σε εθνικό επίπεδο έγκριση των 

– να καθιερωθεί μια αυστηρότερη 
αξιολόγηση των SCPs, από την άποψη 
των διασυνδέσεών τους με άλλους 
στόχους των κρατών μελών και εκείνους 
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σχεδιαζομένων στο πλαίσιο των SCPs 
πολιτικών,

της Ένωσης πριν από την σε εθνικό 
επίπεδο έγκριση των σχεδιαζομένων στο 
πλαίσιο των SCPs πολιτικών,

Or.en

Τροπολογία 119
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί μια ενεργός συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων πριν από την 
επίσημη παρουσίαση των SCPs και NRPs 
σε επίπεδο Ένωσης, εντός ενός 
προσυμφωνημένου χρονικού πλαισίου,

– να καθιερωθεί μια ενεργός συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων πριν από την 
επίσημη παρουσίαση των SCPs και NRPs 
σε επίπεδο Ένωσης, εντός ενός 
προσυμφωνημένου χρονικού πλαισίου, επί 
παραδείγματι μέσω μιας ετήσιας 
συζήτησης η οποία θα πραγματοποιείται 
μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, με τη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, και θα αφορά τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές 
και τους δημοσιονομικούς 
προσανατολισμούς,

Or.en

Τροπολογία 120
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί μια ενεργός συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων πριν από την 
επίσημη παρουσίαση των SCPs και NRPs 
σε επίπεδο Ένωσης, εντός ενός 
προσυμφωνημένου χρονικού πλαισίου,

– να καθιερωθεί μια ενεργός συμμετοχή 
των εθνικών κοινοβουλίων και των 
κοινωνικών εταίρων πριν από την επίσημη
παρουσίαση των SCPs και NRPs σε 
επίπεδο Ένωσης, εντός ενός 
προσυμφωνημένου χρονικού πλαισίου,

Or.en
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Τροπολογία 121

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί μια ενεργός συμμετοχή
των εθνικών κοινοβουλίων πριν από την 
επίσημη παρουσίαση των SCPs και NRPs 
σε επίπεδο Ένωσης, εντός ενός 
προσυμφωνημένου χρονικού πλαισίου,

να καθιερωθεί μια ενεργός συμμετοχή των 
εθνικών κοινοβουλίων και των 
κοινωνικών εταίρων πριν από την επίσημη 
παρουσίαση των SCPs και NRPs σε 
επίπεδο Ένωσης, εντός ενός 
προσυμφωνημένου χρονικού πλαισίου,

Or.en

Τροπολογία 122
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί μια συστηματικότερη 
σύγκριση των σχεδιαζομένων 
δημοσιονομικών πολιτικών που 
διαφαίνονται μέσα από τα SCPs των 
κρατών μελών και των πραγματικών 
αποτελεσμάτων, με ανάλυση και 
παρακολούθηση των ουσιωδών 
αποκλίσεων μεταξύ προγραμματισμένων 
και πραγματικών στοιχείων,

– να καθιερωθεί μια συστηματικότερη 
σύγκριση των σχεδιαζομένων 
δημοσιονομικών πολιτικών και των 
πολιτικών για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση που διαφαίνονται μέσα από 
τα SCPs των κρατών μελών και των 
πραγματικών αποτελεσμάτων, με ανάλυση 
και παρακολούθηση των ουσιωδών 
αποκλίσεων μεταξύ προγραμματισμένων 
και πραγματικών στοιχείων,

Or.en
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Τροπολογία 123
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 13 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί μια συστηματικότερη 
σύγκριση των σχεδιαζομένων 
δημοσιονομικών πολιτικών που 
διαφαίνονται μέσα από τα SCPs των 
κρατών μελών και των πραγματικών 
αποτελεσμάτων, με ανάλυση και 
παρακολούθηση των ουσιωδών 
αποκλίσεων μεταξύ προγραμματισμένων 
και πραγματικών στοιχείων,

– να καθιερωθεί μια συστηματικότερη εκ 
των υστέρων σύγκριση των 
σχεδιαζομένων δημοσιονομικών πολιτικών 
που διαφαίνονται μέσα από τα SCPs των 
κρατών μελών και των πραγματικών 
αποτελεσμάτων, με ανάλυση και 
παρακολούθηση των ουσιωδών 
αποκλίσεων μεταξύ προγραμματισμένων 
και πραγματικών στοιχείων,

Or.en

Τροπολογία 124
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 13α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τονιστεί ότι πρέπει να ακολουθηθούν 
οι ετήσιες πολιτικές συστάσεις και 
προειδοποιήσεις της Επιτροπής σχετικά 
με τη συμμόρφωση των κρατών μελών 
προς τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· πρέπει να εφαρμοστεί η 
τακτική κινήτρων και αντικινήτρων 
(«καρότο και μαστίγιο») για να 
εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη 
συμμορφώνονται προς αυτούς τους 
στόχους,

Or.en
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Τροπολογία 125
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 15 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί μια ανεξάρτητη, 
συστηματική και στέρεη διεργασία 
αξιολόγησης των SCPs και NRPs, υπό την 
αιγίδα της Επιτροπής, ώστε να υπάρξει μια 
διαφανέστερη αντιμετώπιση και μια πιο 
ανεξάρτητη αξιολόγηση,

– να καθιερωθεί, υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής, μια ανεξάρτητη, συστηματική 
και στέρεη διεργασία αξιολόγησης των 
SCPs και NRPs ώστε να υπάρξει μια 
διαφανέστερη αντιμετώπιση και μια πιο 
ανεξάρτητη αξιολόγηση,

Or.en

Τροπολογία 126
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 16  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
πολιτικής με αναμενόμενα αισθητά 
φαινόμενα διασποράς που ενδέχεται να 
διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ),

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής με αναμενόμενα 
αισθητά φαινόμενα διασποράς που 
ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης της 
Ευρώπης ή διαταράσσουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ),

Or.de

Τροπολογία 127
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
πολιτικής με αναμενόμενα αισθητά 
φαινόμενα διασποράς που ενδέχεται να 
διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ),

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
πολιτικής με αναμενόμενα σημαντικά 
φαινόμενα διασποράς σύμφωνα με τα 
κατώτατα όρια που θα ορίσει η Επιτροπή 
που ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ),

Or.en

Τροπολογία 128
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
πολιτικής με αναμενόμενα αισθητά 
φαινόμενα διασποράς που ενδέχεται να 
διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ),

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
πολιτικής με αναμενόμενα αισθητά 
φαινόμενα διασποράς που ενδέχεται να 
διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) ή να 
θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους που έχει 
ορίσει η ΕΕ, κυρίως στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»,

Or.en

Τροπολογία 129

Sven Giegold, Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
πολιτικής με αναμενόμενα αισθητά 
φαινόμενα διασποράς που ενδέχεται να 
διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ),

– να θεσπισθούν ειδικές διαδικασίες και 
να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
πολιτικής με αναμενόμενα αισθητά 
φαινόμενα διασποράς που ενδέχεται να 
θέτουν εν κινδύνω την ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς και της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ),

Or.en

Τροπολογία 130
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να αλληλοενημερώνονται και 
να ενημερώνουν και την Επιτροπή όποτε 
είναι να λάβουν αποφάσεις οικονομικής 
πολιτικής με αναμενόμενα αισθητά 
φαινόμενα διασποράς που ενδέχεται να 
διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ),

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη, ιδίως 
για εκείνα που ανήκουν στη ζώνη του 
ευρώ, η υποχρέωση να 
αλληλοενημερώνονται και να 
ενημερώνουν και την Επιτροπή σχετικά με 
τις αποφάσεις οικονομικής πολιτικής με 
αναμενόμενα αισθητά φαινόμενα 
διασποράς που ενδέχεται να διαταράξουν 
την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ),

Or.en

Τροπολογία 131
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 17  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να παρέχουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες εάν υπάρξει ουσιώδης 
ανησυχία ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή της 
ΟΝΕ,

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να παρέχουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες εάν υπάρξει ουσιώδης 
ανησυχία ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την 
αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης της 
Ευρώπης ή τη σωστή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς ή της ΟΝΕ,

Or.de

Τροπολογία 132
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να παρέχουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες εάν υπάρξει ουσιώδης 
ανησυχία ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ή της 
ΟΝΕ,

– να θεσπιστεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να παρέχουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες εάν υπάρξει ουσιώδης 
ανησυχία ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές 
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, της 
ΟΝΕ ή να θέσουν εν κινδύνω τους 
στόχους που ορίζει η ΕΕ, συγκεκριμένα 
με τη στρατηγική 2020,

Or.en

Τροπολογία 133
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 1 – παράγραφος 1 – περίπτωση 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου στο πολυμερές πλαίσιο 
εποπτείας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη 

– να λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου στο πολυμερές πλαίσιο 
εποπτείας, ειδικά σε ό,τι αφορά τη 
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χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις 
δοκιμές αντοχής, τα πιθανά φαινόμενα 
εξωτερικής και εσωτερικής διασποράς 
και τη συσσώρευση υπερβολικού 
ιδιωτικού χρέους.

χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Or.en

Τροπολογία 134
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Σύσταση 2: Ενίσχυση των κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(SGP)

 Σύσταση 3: Ενίσχυση των κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(SGP)

Or.en

Τροπολογία 135

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η προς έκδοση νομοθετική πράξη (δυνάμει 
μεταξύ άλλων και του άρθρου 126 ΣΛΕΕ), 
πρέπει να αποβλέπει ειδικότερα στην 
ενίσχυση του προληπτικού σκέλους του 
Συμφώνου και να περιλαμβάνει κυρώσεις 
πιο αισθητές από οικονομική και πολιτική 
άποψη, και ταυτόχρονα να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη δομή του 
προϋπολογισμού και τη φύση των εθνικών 
δημοσίων δαπανών που απαιτούνται για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
προωθήσουν την οικονομική μεγέθυνση:

Η προς έκδοση νομοθετική πράξη (δυνάμει 
μεταξύ άλλων και του άρθρου 126 ΣΛΕΕ), 
πρέπει να αποβλέπει ειδικότερα στην 
ενίσχυση του προληπτικού σκέλους του 
Συμφώνου και να περιλαμβάνει κυρώσεις 
πιο αισθητές από οικονομική και πολιτική 
άποψη, και ταυτόχρονα να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη δομή του 
προϋπολογισμού, τον κύκλο 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
συνεπώς την ανάγκη περιθωρίου 
πολιτικής για την υλοποίηση 
αντικυκλικών μέτρων μέσω του 
προϋπολογισμού , καθώς και τη φύση των 
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εθνικών δημοσίων δαπανών που 
απαιτούνται για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση. Όλα τα κράτη 
μέλη πρέπει να αποσκοπούν στην 
επίτευξη προόδου, όμως εκείνα που 
παρουσιάζουν μεγαλύτερα κενά πρέπει εν 
γένει να συμβάλλουν περισσότερο στην 
επίτευξη στόχων που αφορούν το χρέος 
και τα ελλείμματα:

Or.en

Τροπολογία 136
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγή  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Η προς έκδοση νομοθετική πράξη 
(δυνάμει μεταξύ άλλων και του άρθρου 
126 ΣΛΕΕ), πρέπει να αποβλέπει 
ειδικότερα στην ενίσχυση του προληπτικού 
σκέλους του Συμφώνου και να 
περιλαμβάνει κυρώσεις πιο αισθητές από 
οικονομική και πολιτική άποψη, και 
ταυτόχρονα να λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τη δομή του προϋπολογισμού και τη φύση 
των εθνικών δημοσίων δαπανών που 
απαιτούνται για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση:

 Η προς έκδοση νομοθετική πράξη 
(δυνάμει μεταξύ άλλων και του άρθρου 
126 ΣΛΕΕ), πρέπει να αποβλέπει 
ειδικότερα στην ενίσχυση του προληπτικού 
σκέλους του Συμφώνου και να 
περιλαμβάνει κυρώσεις πιο αισθητές από 
οικονομική και πολιτική άποψη, και 
ταυτόχρονα να λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τη δομή του προϋπολογισμού και τη φύση 
των εθνικών δημοσίων δαπανών που 
απαιτούνται για σαφείς στόχους 
οικονομικής πολιτικής και ευφυείς 
στρατηγικές ανάπτυξης:

Or.de

Τροπολογία 137
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Η προς έκδοση νομοθετική πράξη  Η προς έκδοση νομοθετική πράξη 
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(δυνάμει μεταξύ άλλων και του άρθρου 
126 ΣΛΕΕ), πρέπει να αποβλέπει 
ειδικότερα στην ενίσχυση του προληπτικού 
σκέλους του Συμφώνου και να 
περιλαμβάνει κυρώσεις πιο αισθητές από 
οικονομική και πολιτική άποψη, και 
ταυτόχρονα να λαμβάνει δεόντως υπόψη 
τη δομή του προϋπολογισμού και τη φύση 
των εθνικών δημοσίων δαπανών που 
απαιτούνται για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση:

(δυνάμει μεταξύ άλλων και του άρθρου 
126 ΣΛΕΕ), πρέπει να αποβλέπει 
ειδικότερα στην ενίσχυση του προληπτικού 
σκέλους του Συμφώνου, τον ορισμό 
κινήτρων και να περιλαμβάνει κυρώσεις 
πιο αισθητές από οικονομική και πολιτική 
άποψη, και ταυτόχρονα να λαμβάνει 
δεόντως υπόψη τη δομή του 
προϋπολογισμού και τη φύση των εθνικών 
δημοσίων δαπανών που απαιτούνται για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα 
προωθήσουν την οικονομική μεγέθυνση:

Or.en

Τροπολογία 138
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει 
των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Οι 
διαδικασίες EDF/EDSP, 
συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 
λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική και 
την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα 
ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος 
του οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 
όριο του 60% και δεν μειώνεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό. Η διαδικασία EDP
θα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση 
αναμονής ("stand-still") όσο η χώρα 
πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και να 
ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει 
κάτω από το 60%.

– να θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει 
των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Η 
διαδικασία EDSP, συμπεριλαμβανομένων 
των τακτικών λεπτομερών εκθέσεων για τη 
δυναμική και την εξέλιξη του χρέους 
(περιλαμβανομένων δοκιμών αντοχής για 
τη βιωσιμότητα), θα πρέπει θα 
ενεργοποιείται για κάθε κράτος μέλος του 
οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το όριο 
του 60% και δεν μειώνεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό. Οι διαδικασίες 
EDP/EDSP θα πρέπει να παραμένουν σε 
κατάσταση αναμονής ("stand-still") όσο η 
χώρα πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και να 
ανακαλούνται μόλις το επίπεδο χρέους
κατέβει κάτω από το 60%· οι ενοποιημένες 
προσπάθειες πρέπει να είναι ανάλογες 
προς τη δημοσιονομική κατάσταση που 
υπάρχει και πρέπει να δείχνουν 
προτίμηση στις συγκρατήσεις των 
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δαπανών.

Or.en

Τροπολογία 139
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει
των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Οι 
διαδικασίες EDF/EDSP, 
συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 
λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική και 
την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα 
ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος 
του οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 
όριο του 60% και δεν μειώνεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό. Η διαδικασία EDP 
θα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση 
αναμονής ("stand-still") όσο η χώρα 
πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και να 
ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει 
κάτω από το 60%.

– να θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει 
των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Οι 
διαδικασίες EDF/EDSP, 
συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 
λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική και 
την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα 
ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος 
του οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 
όριο του 60% του ΑΕΠ και δεν μειώνεται 
με τον δέοντα και σταθερό ρυθμό. Η 
διαδικασία EDP θα πρέπει να παραμένει σε 
κατάσταση αναμονής ("stand-still") όσο η 
χώρα πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και να 
ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει 
κάτω από το 60% του ΑΕΠ.

Or.de

Τροπολογία 140
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει 
των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Οι 
διαδικασίες EDF/EDSP, 

– να θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει 
των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Οι 
διαδικασίες EDF/EDSP, 
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συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 
λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική και 
την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα 
ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος 
του οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 
όριο του 60% και δεν μειώνεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό. Η διαδικασία EDP 
θα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση 
αναμονής ("stand-still") όσο η χώρα 
πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και να 
ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει 
κάτω από το 60%.

συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 
λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική και 
την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα 
ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος 
του οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 
όριο του 60% του ΑΕγχΠ και δεν 
μειώνεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Η 
διαδικασία EDP θα πρέπει να παραμένει σε 
κατάσταση αναμονής ("stand-still") όσο η 
χώρα πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και να 
ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει 
κάτω από το κατώφλι του 60%.

Or.en

Τροπολογία 141
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει 
των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Οι 
διαδικασίες EDF/EDSP, 
συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 
λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική 
και την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα 
ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος 
του οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 
όριο του 60% και δεν μειώνεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό. Η διαδικασία EDP 
θα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση 
αναμονής ("stand-still") όσο η χώρα 
πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και 
να ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει 
κάτω από το 60%.

– να καταστεί σαφέστερη και με 
περισσότερη διαφάνεια η Διαδικασία 
Υπερβολικού Ελλείμματος 
(EDP)/Διαδικασία Εποπτείας του 
Υπερβολικού Χρέους (EDSP) με την 
απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στο 
χρέος και τη διασύνδεση ανάμεσα στο 
χρέος και το έλλειμμα καθώς και στη 
δυναμική εξέλιξή τους

Or.en
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Τροπολογία 142

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να πρέπει η Επιτροπή να προβαίνει σε 
διαβούλευση με τους σχετικούς τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών κοινωνικούς εταίρους πριν από την 
έκδοση των τελικών συμπερασμάτων της 
σχετικά με τις διαδικασίες EDP/EDSP 
και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους.

Or.en

Τροπολογία 143
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να λαμβάνονται αυστηρότερα υπόψη το 
επίπεδο του χρέους και η δυναμική του 
(αξιολόγηση της βιωσιμότητας των 
δημοσίων οικονομικών) στο ρυθμό 
σύγκλισης με τον ειδικό ανά κράτος μέλος 
Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο 
(MTFO) που θα περιλαμβάνεται στα 
Προγράμματα Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs),

– να λαμβάνονται αυστηρότερα υπόψη το 
επίπεδο του χρέους, το προφίλ του χρέους 
περιλαμβανομένης της προθεσμίας 
εξόφλησης) και η δυναμική του 
(αξιολόγηση της βιωσιμότητας των 
δημοσίων οικονομικών) στο ρυθμό 
σύγκλισης με τον ειδικό ανά κράτος μέλος 
Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Στόχο 
(MTFO) που θα περιλαμβάνεται στα 
Προγράμματα Σταθερότητας και 
Σύγκλισης (SCPs),

Or.en
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Τροπολογία 144
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τη μέτρηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής του 
χρέους, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτονόητων και των απρόβλεπτων 
υποχρεώσεων, όπως είναι οι δημόσιες 
εγγυήσεις στις επενδύσεις σύμπραξης 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα,

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τη μέτρηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής του 
χρέους, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτονόητων και των απρόβλεπτων 
υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων του 
δημοσίου για την καταβολή συντάξεων 
και την παροχή εγγυήσεων (είτε για, 
μεταξύ άλλων, επιστροφή κεφαλαίου, 
καταβολή τόκων ή ροή απόδοσης) στις 
επενδύσεις σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα,

Or.en

Τροπολογία 145
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τη μέτρηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής του 
χρέους, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτονόητων και των απρόβλεπτων 
υποχρεώσεων, όπως είναι οι δημόσιες 
εγγυήσεις στις επενδύσεις σύμπραξης 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα,

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τη μέτρηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής του 
χρέους, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτονόητων και των απρόβλεπτων 
υποχρεώσεων, όπως είναι οι δημόσιες 
εγγυήσεις στις επενδύσεις σύμπραξης 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και το κόστος 
με το οποίο οι επενδύσεις αυτού του 
τύπου επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό 
στη διάρκεια των ετών,

Or.en



PE448.796v02-00 76/130 AM\830333EL.doc

EL

Τροπολογία 146
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τη μέτρηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής του 
χρέους, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτονόητων και των απρόβλεπτων 
υποχρεώσεων, όπως είναι οι δημόσιες 
εγγυήσεις στις επενδύσεις σύμπραξης 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα,

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τη μέτρηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής του 
χρέους, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτονόητων και των απρόβλεπτων
υποχρεώσεων, όπως είναι οι δημόσιες 
εγγυήσεις στις επενδύσεις σύμπραξης 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και την 
καλύτερη παρακολούθηση της διάδρασης 
ανάμεσα στο χρέος, το έλλειμμα και την 
αύξηση της οικονομίας,

Or.en

Τροπολογία 147
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τη μέτρηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής του 
χρέους, συμπεριλαμβανομένων των 
αυτονόητων και των απρόβλεπτων 
υποχρεώσεων, όπως είναι οι δημόσιες 
εγγυήσεις στις επενδύσεις σύμπραξης 
δημοσίου-ιδιωτικού τομέα,

– να καθιερωθεί ένα σαφές εναρμονισμένο 
πλαίσιο για τη μέτρηση και 
παρακολούθηση της δυναμικής τόσο του 
χρέους όσο και του πλεονάσματος, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτονόητων 
και των απρόβλεπτων υποχρεώσεων, όπως 
είναι οι δημόσιες εγγυήσεις στις 
επενδύσεις σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού 
τομέα,

Or.en
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Τροπολογία 148
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί ειδικό ανά κράτος 
διαφοροποιημένο χρονοδιάγραμμα για τη 
διεργασία δημοσιονομικής εξυγίανσης 
που θα επιτευχθεί το αργότερο έως το 
2015, εν όψει της ευθυγράμμισης όλων 
των επιπέδων δημοσίου ελλείμματος προς 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο SGP,

Or.en

Τροπολογία 149
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί ένας εποπτικός 
μηχανισμός που θα περιλαμβάνει πιθανές
προειδοποιήσεις και αυξανόμενες 
κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν 
επέτυχαν τον MTFO τους ή δεν τον 
πλησιάζουν με το συμπεφωνημένο ρυθμό,

να καθιερωθεί ένας εποπτικός και άλλοι 
αποτρεπτικοί μηχανισμοί όπου θα 
εντάσσονται δημόσιες προειδοποιήσεις 
για τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιτύχει
τον MTFO τους ή δεν τον πλησιάζουν με 
τον συμπεφωνημένο ρυθμό,

Or.en

Τροπολογία 150
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί ένας εποπτικός 
μηχανισμός που θα περιλαμβάνει πιθανές 
προειδοποιήσεις και αυξανόμενες 

– να καθιερωθεί ένας εποπτικός 
μηχανισμός που θα περιλαμβάνει πιθανές 
προειδοποιήσεις και αυξανόμενες 
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κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν 
επέτυχαν τον MTFO τους ή δεν τον 
πλησιάζουν με το συμπεφωνημένο ρυθμό,

κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν 
επέτυχαν τον MTFO τους ή δεν τον 
πλησιάζουν με το συμπεφωνημένο ρυθμό, 
με την αποφυγή ωστόσο απλοϊκής ενιαίας 
γιο όλους συλλήβδην προσέγγισης και 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες εκάστου κράτους μέλους,

Or.en

Τροπολογία 151

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερωθεί ένας εποπτικός 
μηχανισμός που θα περιλαμβάνει πιθανές 
προειδοποιήσεις και αυξανόμενες 
κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν 
επέτυχαν τον MTFO τους ή δεν τον 
πλησιάζουν με το συμπεφωνημένο ρυθμό,

– να καθιερωθεί ένας εποπτικός 
μηχανισμός που θα περιλαμβάνει πιθανές 
προειδοποιήσεις και αυξανόμενες 
κυρώσεις για τα κράτη μέλη που δεν 
επέτυχαν τον MTFO τους ή δεν τον 
πλησιάζουν με το συμπεφωνημένο ρυθμό 
καθώς και κίνητρα για όσους έχουν 
επιτύχει τον MTFO τους ταχύτερα του 
αναμενομένου,

Or.en

Τροπολογία 152
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και την Επιτροπή να θεσπίσουν μια 
τακτική κινήτρων και αντικινήτρων 
("καρότο και μαστίγιο") και να κάνουν 
χρήση μηχανισμών συμμόρφωσης στο 
πλαίσιο του άρθρου 136 της Συνθήκης, 
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όπως είναι οικονομικά κίνητρα και ποινές 
με στόχο την προαγωγή ενισχυμένης 
διακυβέρνησης της ΕΕ και ειδικότερα 
μιας ενισχυμένης διακυβέρνησης της 
στρατηγικής ΕΕ 2020,

Or.en

Τροπολογία 153
Markus Pieper, Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ζητεί να υπάρξει κανονισμός σχετικά με 
την αυτόματη αναστολή καταβολών από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και ταμεία 
συνοχής της ΕΕ (περιλαμβανομένης της 
αγροτικής ανάπτυξης) για τα κράτη μέλη 
που κατ' επανάληψη παραβιάζουν τα 
ευρωπαϊκά κριτήρια σταθερότητας,

Or.en

Τροπολογία 154
Markus Pieper, Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ζητεί αναστολή του δικαιώματος 
ψήφου στα συμβουλευτικά όργανα της 
ΕΕ για τα κράτη μέλη που κατ' 
επανάληψη παραβιάζουν τα ευρωπαϊκά 
κριτήρια σταθερότητας,

Or.en
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Τροπολογία 155
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές 
δημοσιονομικές διαδικασίες (π.χ. ετήσια 
και πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια) με 
σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 3 του 
Πρωτοκόλλου 12 περί Διαδικασίας 
Υπερβολικού Ελλείμματος. Τα εθνικά 
αυτά πλαίσια θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
επαρκείς πληροφορίες και για το σκέλος 
των δαπανών και για το σκέλος των 
εσόδων των σχεδιαζομένων 
δημοσιονομικών ενεργειών, ώστε να γίνει 
δυνατή μια πρακτική συζήτηση και ένας 
έλεγχος των δημοσιονομικών σχεδίων 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο,

– να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές 
δημοσιονομικές διαδικασίες (π.χ. ετήσια 
και πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια) με 
σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 3 του 
Πρωτοκόλλου 12 περί Διαδικασίας 
Υπερβολικού Ελλείμματος. Τα εθνικά 
αυτά πλαίσια θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
επαρκείς πληροφορίες και για το σκέλος 
των δαπανών και για το σκέλος των 
εσόδων των σχεδιαζομένων 
δημοσιονομικών ενεργειών, ώστε να γίνει 
δυνατή μια πρακτική συζήτηση και ένας 
έλεγχος των δημοσιονομικών σχεδίων 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο· χρειάζεται περαιτέρω έργο 
σχετικά με το συγκρίσιμο των 
προϋπολογισμών των κρατών μελών όσον 
αφορά τις κατηγορίες δαπανών που 
ορίζουν και τις πολιτικές προτεραιότητες 
που αντικατοπτρίζουν·

Or.en

Τροπολογία 156
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές 
δημοσιονομικές διαδικασίες (π.χ. ετήσια 
και πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια) με 
σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 3 του 
Πρωτοκόλλου 12 περί Διαδικασίας 
Υπερβολικού Ελλείμματος. Τα εθνικά 

– να θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες και 
κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές 
δημοσιονομικές διαδικασίες (π.χ. ετήσια 
και πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια) και 
θεσμούς με σκοπό την εφαρμογή του 
άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου 12 περί 
Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος. 
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αυτά πλαίσια θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
επαρκείς πληροφορίες και για το σκέλος 
των δαπανών και για το σκέλος των 
εσόδων των σχεδιαζομένων 
δημοσιονομικών ενεργειών, ώστε να γίνει 
δυνατή μια πρακτική συζήτηση και ένας 
έλεγχος των δημοσιονομικών σχεδίων τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Τα εθνικά αυτά πλαίσια θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες και 
για το σκέλος των δαπανών και για το 
σκέλος των εσόδων των σχεδιαζομένων 
δημοσιονομικών ενεργειών, ώστε να γίνει 
δυνατή μια πρακτική συζήτηση και ένας 
έλεγχος των δημοσιονομικών σχεδίων στο 
επίπεδο τόσο των κρατών μελών όσο και 
της Ένωσης,

Or.en

Τροπολογία 157
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
στις νομοθεσίες τους νομικά 
δεσμευτικούς κανόνες όσον αφορά το 
επίπεδο δημοσίου χρέους ή ελλείμματος 
για να εξασφαλίζεται μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα το βιώσιμο των 
δημοσίων οικονομικών,

Or.en

Τροπολογία 158
Markus Pieper, Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει 
εχέγγυα ότι τα κράτη μέλη που σταθερά 
παραβιάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης δεν προβαίνουν σε χρήση 
των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για 
να βουλώνουν τρύπες στους 
προϋπολογισμούς τους,
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Or.en

Τροπολογία 159
Edward Scicluna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε 
να διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 160
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε 
να διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

– να θεσπιστούν προκαθορισμένοι και 
προληπτικοί μηχανισμοί για να 
διευκολύνονται τα μέτρα έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
προοδευτικά,

Or.en

Τροπολογία 161
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα και περισσότερες αυτόματες 
κυρώσεις (π.χ. σύστημα 'κατονομασίας 
και ονειδισμού', αφαίρεση του 
δικαιώματος ψήφου, μείωση 
επιδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και επιβολή χρηματοοικονομικών 
κυρώσεων) για να διευκολυνθούν οι 
φάσεις της έγκαιρης προειδοποίησης και 
να ενεργοποιούνται σταδιακά,

Or.en

Τροπολογία 162
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις για τα 
κράτη μέλη με υπερβολικό χρέος ή τα 
οποία δεν συμμορφώνονται προς τους 
μεσοπρόθεσμους στόχους του 
προϋπολογισμού για ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού για να διευκολυνθούν οι 
φάσεις της έγκαιρης προειδοποίησης και 
να ενεργοποιούνται σταδιακά,

Or.en

Τροπολογία 163
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις, οι 
οποίες να είναι δίκαιες και ισότιμες για 
όλα τα κράτη μέλη, για να διευκολυνθούν 
οι φάσεις της έγκαιρης προειδοποίησης και 
να ενεργοποιούνται σταδιακά,

Or.en

Τροπολογία 164
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή,
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

– να διερευνηθεί το εάν ενδείκνυται και 
είναι εφικτό να θεσπιστούν από την 
Επιτροπή, ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις για να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

Or.en

Τροπολογία 165
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις 
προληπτικού χαρακτήρα για να 
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προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

Or.en

Τροπολογία 166
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε 
να διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

Or.de

Τροπολογία 167
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά,

– να θεσπιστούν από την Επιτροπή, 
ανεξάρτητα από το Συμβούλιο, 
προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις για να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά και κυρώσεις για να 
περιλαμβάνουν μηχανισμούς όπως οι 
προσαρμογές συντελεστών ενεργοποίησης 
κινδύνου στο χρέος του δημοσίου ή άλλες 
κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού υπό 
την καθοδήγηση της ΕΚΤ και του το 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ή ο αποκλεισμός από 
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οιαδήποτε από κοινού έκδοση ομολόγων,

Or.en

Τροπολογία 168
Edward Scicluna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί και να τεθεί σε εφαρμογή 
ένας τέτοιος μηχανισμός για τα κράτη 
μέλη της Ζώνης του Ευρώ, ως μέρος του 
νέου πλαισίου πολυμερούς εποπτείας και 
των νέων μηχανισμών του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP), και 
ειδικότερα του ενισχυμένου ρόλου του 
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου 
(MTFO),

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 169
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί και να τεθεί σε εφαρμογή 
ένας τέτοιος μηχανισμός για τα κράτη μέλη 
της Ζώνης του Ευρώ, ως μέρος του νέου 
πλαισίου πολυμερούς εποπτείας και των 
νέων μηχανισμών του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP), και 
ειδικότερα του ενισχυμένου ρόλου του 
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου 
(MTFO),

– να ενισχυθούν και τεθούν σε εφαρμογή 
αυτοί οι μηχανισμοί για τα κράτη μέλη της 
Ζώνης του Ευρώ, ως μέρος του νέου 
πλαισίου πολυμερούς εποπτείας και των 
νέων μηχανισμών του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP), και 
ειδικότερα του ενισχυμένου ρόλου του 
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου 
(MTFO), έχοντας κατά νου πόσο στενές 
είναι οι διασυνδέσεις ανάμεσα στις 
οικονομίες της ζώνης του ευρώ και 
εκείνες εκτός αυτής,

Or.en
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Τροπολογία 170

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί και να τεθεί σε εφαρμογή 
ένας τέτοιος μηχανισμός για τα κράτη μέλη 
της Ζώνης του Ευρώ, ως μέρος του νέου 
πλαισίου πολυμερούς εποπτείας και των 
νέων μηχανισμών του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP), και 
ειδικότερα του ενισχυμένου ρόλου του 
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου 
(MTFO),

να ενισχυθεί και να τεθεί σε εφαρμογή 
ένας τέτοιος μηχανισμός επιβολής 
κυρώσεων και παροχής κινήτρων 
(καρότο και μαστίγιο) για τα κράτη μέλη 
της Ζώνης του Ευρώ, ως μέρος του νέου 
πλαισίου πολυμερούς εποπτείας και των 
νέων μηχανισμών του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (SGP), και 
ειδικότερα του ενισχυμένου ρόλου του 
Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Στόχου 
(MTFO),

Or.en

Τροπολογία 171
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπισθεί προκαθορισμένος 
μηχανισμός κυρώσεων με τέσσερα 
προοδευτικά βήματα:
1. κατονομασία και ονειδισμός
2. προσωρινή απώλεια δικαιωμάτων 
ψήφου
3. προσωρινό πάγωμα των πόρων από 
την ΕΕ (πόροι διαρθρωτικών ταμείων, 
συνοχής και ΚΓΠ)
4. μόνιμη απώλεια πόρων από την ΕΕ 
και/ή επιβολή χρηματοοικονομικών 
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κυρώσεων,

Or.en

Τροπολογία 172
Edward Scicluna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
αυτών των ημιαυτόματων προληπτικών 
κυρώσεων.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 173

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
αυτών των ημιαυτόματων προληπτικών 
κυρώσεων.

– να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
αυτών των ημιαυτόματων προληπτικών 
κυρώσεων και κινήτρων.

Or.en

Τροπολογία 174
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
αυτών των ημιαυτόματων προληπτικών 
κυρώσεων.

– να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
αυτών των ημιαυτόματων προληπτικών 
προειδοποιήσεων.

Or.en

Τροπολογία 175
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η Επιτροπή θα προβαίνει σε 
διαβούλευση με τους σχετικούς τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών κοινωνικούς εταίρους πριν από την 
έκδοση των τελικών συμπερασμάτων της 
σχετικά με τις διαδικασίες EDP/EDSP 
και θα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους.

Or.en

Τροπολογία 176
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η απόφαση σχετικά με τη συμμόρφωση 
των κρατών μελών προς το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να 
λαμβάνεται από την Επιτροπή 
ενεργώντας με μεγαλύτερη ανεξαρτησία 
από το Συμβούλιο, για να τηρούνται 
πλήρως οι αρχές του Συμφώνου· πιστεύει 
ότι η οικονομική διακυβέρνηση μπορεί να 
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ενδυναμωθεί θέτοντας σε πλήρη χρήση 
τις διατάξεις που προβλέπονται από τη 
Συνθήκη της Λισσαβώνας·

Or.en

Τροπολογία 177
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι συστάσεις για την ετήσια πολιτική 
πρέπει να συζητούνται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πριν από τη διεξαγωγή 
συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

Or.en

Τροπολογία 178
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Σύσταση 3: Ενίσχυση της οικονομικής 
διακυβέρνησης στη Ζώνη του Ευρώ από 
την Ευρωομάδα

 Σύσταση 3: Ενίσχυση της οικονομικής 
διακυβέρνησης στη Ζώνη του Ευρώ από 
την Ευρωομάδα καθώς και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εν τω συνόλω

Or.en

Τροπολογία 179
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Σύσταση 3: Ενίσχυση της οικονομικής  Σύσταση 2: Ενίσχυση της οικονομικής 
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διακυβέρνησης στη Ζώνη του Ευρώ από 
την Ευρωομάδα

διακυβέρνησης στη Ζώνη του Ευρώ από 
την Ευρωομάδα

Or.en

Τροπολογία 180
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Αναγνωρίζοντας ότι οι χώρες της Ζώνης 
του Ευρώ είναι σε διαφορετική θέση από 
τα άλλα κράτη μέλη δεδομένου ότι δεν 
διαθέτουν μηχανισμό συναλλαγματικής 
ισοτιμίας για να αναπροσαρμόσουν, εάν 
χρειαστεί, τις τιμές και ότι μοιράζονται 
την ευθύνη της λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ως 
συνόλου, οι νέοι κανόνες, που βασίζονται 
στις άλλες συστάσεις του παρόντος 
ψηφίσματος και στο άρθρο 136 ΣΛΕΕ 
καθώς και στο συνημμένο στη ΣΛΕΕ 
Πρωτόκολλο 14 περί Ευρωομάδας, θα 
πρέπει να αποβλέπουν στα εξής:

 Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των 
χωρών της ζώνης του ευρώ, οι συστάσεις 
του παρόντος ψηφίσματος, το άρθρο 136 
ΣΛΕΕ και το συνημμένο στη ΣΛΕΕ 
Πρωτόκολλο 14 περί Ευρωομάδας θα 
πρέπει να αποβλέπουν στα εξής:

Or.en

Τροπολογία 181
Edward Scicluna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές 
μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην 
ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 

– να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές 
μακροοικονομικές αποκλίσεις, την αύξηση 
της οικονομίας, τα επίπεδα ανεργίας, 
στην ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 



PE448.796v02-00 92/130 AM\830333EL.doc

EL

συγκεκριμένων κρατών μελών, εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 
συγκεκριμένων κρατών μελών,

Or.en

Τροπολογία 182
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Αναγνωρίζοντας ότι οι χώρες της Ζώνης 
του Ευρώ είναι σε διαφορετική θέση από 
τα άλλα κράτη μέλη δεδομένου ότι δεν 
διαθέτουν μηχανισμό συναλλαγματικής 
ισοτιμίας για να αναπροσαρμόσουν, εάν 
χρειαστεί, τις τιμές και ότι μοιράζονται την 
ευθύνη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης ως συνόλου, οι νέοι 
κανόνες, που βασίζονται στις άλλες 
συστάσεις του παρόντος ψηφίσματος και 
στο άρθρο 136 ΣΛΕΕ καθώς και στο 
συνημμένο στη ΣΛΕΕ Πρωτόκολλο 14 
περί Ευρωομάδας, θα πρέπει να 
αποβλέπουν στα εξής:

 Αναγνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η 
συμμετοχή όλων των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη 
οικονομικής σύγκλισης, αλλά 
αναγνωρίζοντας επίσης ότι οι χώρες της 
Ζώνης του Ευρώ είναι σε διαφορετική 
θέση από τα άλλα κράτη μέλη δεδομένου 
ότι δεν διαθέτουν μηχανισμό 
συναλλαγματικής ισοτιμίας για να 
αναπροσαρμόσουν, εάν χρειαστεί, τις τιμές 
και ότι μοιράζονται την ευθύνη της 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Νομισματικής 
Ένωσης ως συνόλου, οι νέοι κανόνες, που 
βασίζονται στις άλλες συστάσεις του 
παρόντος ψηφίσματος και στο άρθρο 136 
ΣΛΕΕ καθώς και στο συνημμένο στη 
ΣΛΕΕ Πρωτόκολλο 14 περί Ευρωομάδας, 
θα πρέπει να αποβλέπουν στα εξής:

Or.en

Τροπολογία 183
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές
μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην 

– να δημιουργηθεί ένα ειδικό για την Ζώνη 
του Ευρώ πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας 
του στόχου που ορίζεται στο Πρωτόκολλο 
αριθ. 14 περιλαμβανομένης επακριβούς 



AM\830333EL.doc 93/130 PE448.796v02-00

EL

ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 
συγκεκριμένων κρατών μελών,

αποτίμησης των αποκλίσεων μεταξύ 
κρατών μελών και των αιτίων που τις 
προκαλούν,

Or.en

Τροπολογία 184

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές 
μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην 
ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 
συγκεκριμένων κρατών μελών,

– να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές 
μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην 
ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 
συγκεκριμένων κρατών μελών· με αυτόν 
τον στόχο να θεσπισθεί 
διαφοροποιημένος πίνακας επιδόσεων 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, 
περιλαμβάνοντας ειδικά κατώφλια 
ενεργοποίησης, ιδίως όσον αφορά την 
ανάλυση των εξελίξεων στις πραγματικές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. καθώς και 
ειδικοί μηχανισμοί εκτέλεσης (κυρώσεις 
και κίνητρα) που να αποσκοπούν στην 
αντιμετώπιση των υπέρμετρων 
μακροοικονομικών ανισορροπιών,

Or.en

Τροπολογία 185
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση -1 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπισθεί τακτικό πλαίσιο για 
αύξηση του συντονισμού μεταξύ όλων 
των κρατών μελών της ΕΕ για να 
παρακολουθείται και ευνοείται η 
οικονομική σύγκλιση και να συζητούνται 
οι δυνάμει μακροοικονομικές 
ανισορροπίες εντός της Ένωσης,

Or.en

Τροπολογία 186
Markus Pieper, Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ζητηθεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το εφικτό της εφαρμογής 
μελλοντικά της νομοθεσίας  περί 
αφερεγγυότητας στα κράτη· 
συγκεκριμένα όσον αφορά αυτά τα
πληγέντα κράτη που δεν εμφανίζονται να 
καταβάλλουν επαρκή προσπάθεια για 
αναμόρφωση,

Or.en

Τροπολογία 187
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αυξηθεί η βαρύτητα των ετήσιων 
εκθέσεων εποπτείας της Ζώνης του Ευρώ, 
που θα βασίζονται σε τριμηνιαίες 
θεματικές εκθέσεις για πολλά μαζί κράτη, 
εστιαζόμενες ειδικότερα στα πιθανά 
φαινόμενα διασποράς των παγκοσμίων 

– να αυξηθεί η βαρύτητα των ετήσιων 
εκθέσεων εποπτείας της Ζώνης του Ευρώ, 
που θα βασίζονται σε τριμηνιαίες 
θεματικές εκθέσεις για πολλά μαζί κράτη, 
εστιαζόμενες αφενός στα πιθανά 
φαινόμενα διασποράς των παγκοσμίων 
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οικονομικών εξελίξεων και των πολιτικών 
και των περιστάσεων εκείνων που έχουν 
ιδιαίτερη επίπτωση σε ορισμένα κράτη 
μέλη της Ζώνης του Ευρώ,

οικονομικών εξελίξεων και των πολιτικών 
και των περιστάσεων εκείνων που έχουν 
ιδιαίτερη επίπτωση σε ορισμένα κράτη 
μέλη της Ζώνης του Ευρώ και αφετέρου 
στην επίδραση την οποία μπορεί να έχουν 
οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται 
από την ευρωομάδα σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or.en

Τροπολογία 188

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αυξηθεί η βαρύτητα των ετήσιων 
εκθέσεων εποπτείας της Ζώνης του Ευρώ, 
που θα βασίζονται σε τριμηνιαίες 
θεματικές εκθέσεις για πολλά μαζί κράτη, 
εστιαζόμενες ειδικότερα στα πιθανά 
φαινόμενα διασποράς των παγκοσμίων 
οικονομικών εξελίξεων και των πολιτικών 
και των περιστάσεων εκείνων που έχουν 
ιδιαίτερη επίπτωση σε ορισμένα κράτη 
μέλη της Ζώνης του Ευρώ,

– να αυξηθεί η βαρύτητα των ετήσιων 
εκθέσεων εποπτείας της Ζώνης του Ευρώ, 
που θα βασίζονται σε τριμηνιαίες 
θεματικές εκθέσεις για πολλά μαζί κράτη, 
εστιαζόμενες ειδικότερα στα πιθανά 
φαινόμενα διασποράς των παγκοσμίων 
οικονομικών εξελίξεων και των πολιτικών 
και των περιστάσεων εκείνων που έχουν 
ιδιαίτερη επίπτωση σε ορισμένα κράτη 
μέλη της Ζώνης του Ευρώ· στο πλαίσιο 
αυτό να προσδιορισθούν ρητώς οι 
μακροοικονομικές πολιτικές που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν θετικά 
δευτερογενή αποτελέσματα βοηθώντας 
ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ να 
μειώσουν τα υψηλά ελλείμματα 
τρεχουσών συναλλαγών καθώς τα 
επίπεδα εσωτερικού εμπορίου εντός της 
ΕΕ και της ζώνης του ευρώ 
χαρακτηρίζονται από υψηλό και ισχυρό 
συσχετισμό μεταξύ τους,

Or.en
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Τροπολογία 189
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί η γραμματεία και το 
ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της 
Ευρωομάδας ,

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 190
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί η γραμματεία και το 
ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της 
Ευρωομάδας ,

διαγράφεται

Or.fr

Τροπολογία 191
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί η γραμματεία και το 
ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της 
Ευρωομάδας ,

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 192
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί η γραμματεία και το 
ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της 
Ευρωομάδας ,

να ενισχυθεί η διοικητική υποστήριξη που 
παρέχεται στη γραμματεία και το ιδιαίτερο 
γραφείο του Προέδρου της Ευρωομάδας ,

Or.en

Τροπολογία 193
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί η γραμματεία και το
ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της 
Ευρωομάδας ,

– να εγκαθιδρυθούν γερή γραμματεία και 
ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της 
Ευρωομάδας ,

Or.en

Τροπολογία 194
Pervenche Berès

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ανατεθεί σε έναν των Αντιπροέδρων 
της Επιτροπής να εξασφαλίζει ότι η 
οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ έχει 
εσωτερική συνοχή, να έχει εποπτεία επί 
του τρόπου με τον οποίον ασκεί η 
Επιτροπή τις αρμοδιότητές της που 
αφορούν οικονομικά, νομισματικά και 
σχετιζόμενα με τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές θέματα και να συντονίζει άλλες 
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πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας 
της Ένωσης· να συμμετέχει στις εργασίες 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να 
προεδρεύει του Συμβουλίου Ecofin και 
της Ευρωομάδας και να αντιπροσωπεύει 
την ΕΕ στα σχετικά διεθνή όργανα· να 
είναι επίσης επιφορτισμένος με τη 
διαχείριση της ΓΔ Οικονομικών και 
Χρηματοπιστωτικών Υποθέσεων και του 
τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
της ΓΔ της Εσωτερικής Αγοράς,

Or.en

Τροπολογία 195
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να βελτιωθεί η διαφάνεια και η 
λογοδοσία της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της Ευρωομάδας μέσα από την 
καθιέρωση ενός τακτικού διαλόγου με τον 
Πρόεδρό της στο πλαίσιο της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
και μέσα από την ταχεία δημοσίευση στους 
αντίστοιχους ιστότοπους των αποφάσεων 
που λαμβάνει η Ευρωομάδα.

– να βελτιωθεί η διαφάνεια και η 
λογοδοσία της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της Ευρωομάδας μέσα από την
καθιέρωση ενός τακτικού διαλόγου με τον 
Πρόεδρό της στο πλαίσιο της αρμόδιας 
επιτροπής των εθνικών κοινοβουλίων και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μέσα 
από την ταχεία δημοσίευση στους 
αντίστοιχους ιστότοπους των αποφάσεων 
που λαμβάνει η Ευρωομάδα.

Or.de

Τροπολογία 196
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να βελτιωθεί η διαφάνεια και η 
λογοδοσία της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της Ευρωομάδας μέσα από την 

– να βελτιωθεί η διαφάνεια και η 
λογοδοσία της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων της Ευρωομάδας μέσα από την 
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καθιέρωση ενός τακτικού διαλόγου με τον 
Πρόεδρό της στο πλαίσιο της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
και μέσα από την ταχεία δημοσίευση στους 
αντίστοιχους ιστότοπους των αποφάσεων 
που λαμβάνει η Ευρωομάδα.

καθιέρωση ενός τακτικού διαλόγου με τον 
Πρόεδρό της στο πλαίσιο της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
και μέσα από την ταχεία δημοσίευση στους 
αντίστοιχους ιστότοπους των αποφάσεων 
που λαμβάνει η Ευρωομάδα.· να 
εξασφαλίζεται ότι κράτη μέλη της ΕΕ που 
δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, 
τουλάχιστον εκείνα που έχουν υποχρέωση
να υιοθετήσουν το κοινό νόμισμα, έχουν 
πρόσβαση στον διάλογο που διεξάγεται 
εντός της Ευρωομάδας.

Or.en

Τροπολογία 197
David Casa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Σύσταση 4: Δημιουργία ενός στέρεου και 
αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης και 
αντιμετώπισης των υπερβολικών χρεών 
για τη Ζώνη του Ευρώ Θα πρέπει να 
γίνεται μια μελέτη επιπτώσεων και 
σκοπιμότητας πριν από κάθε νομοθετική 
πράξη (βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ ή 
οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγμένης 
νομικής βάσης), με σκοπό:

 Σύσταση 4: Δημιουργία ενός στέρεου και 
αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης των 
υπερβολικών χρεών και εσχάτης ανάγκης 
για τη Ζώνη του Ευρώ

Θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη 
επιπτώσεων και σκοπιμότητας πριν από 
κάθε νομοθετική πράξη (βάσει των 
άρθρων 122, 125, 329 (ενισχυμένη 
συνεργασία) και 352 ΣΛΕΕ ή 
οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγμένης 
νομικής βάσης), με σκοπό:

Or.en
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Τροπολογία 198
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Σύσταση 4: Δημιουργία ενός στέρεου και 
αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης και 
αντιμετώπισης των υπερβολικών χρεών 
για τη Ζώνη του Ευρώ Θα πρέπει να 
γίνεται μια μελέτη επιπτώσεων και 
σκοπιμότητας πριν από κάθε νομοθετική 
πράξη (βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ ή 
οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγμένης 
νομικής βάσης), με σκοπό:

 Σύσταση 4: Δημιουργία ενός στέρεου και 
αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης των 
υπερβολικών χρεών για τη Ζώνη του Ευρώ
Θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη 
επιπτώσεων και σκοπιμότητας πριν από 
κάθε νομοθετική πράξη (βάσει του άρθρου 
352 ΣΛΕΕ ή οποιασδήποτε άλλης 
ενδεδειγμένης νομικής βάσης), με σκοπό:

Or.en

Τροπολογία 199
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4 – εισαγωγή

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Σύσταση 4: Δημιουργία ενός στέρεου και 
αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης και 
αντιμετώπισης των υπερβολικών χρεών 
για τη Ζώνη του Ευρώ Θα πρέπει να 
γίνεται μια μελέτη επιπτώσεων και
σκοπιμότητας πριν από κάθε νομοθετική 
πράξη (βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ ή 
οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγμένης 
νομικής βάσης), με σκοπό:

 Σύσταση 4: Δημιουργία ενός στέρεου και 
αξιόπιστου μηχανισμού πρόληψης των 
υπερβολικών χρεών για τη Ζώνη του Ευρώ
Αφού εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας η 
Επιτροπή βάσει του άρθρου 352 ΣΛΕΕ ή 
οποιασδήποτε άλλης ενδεδειγμένης 
νομικής βάσης μεριμνά ώστε:

Or.en

Τροπολογία 200
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η 
«μεταδοτικότητα» και να απομονώνεται 
η αδυναμία εξόφλησης του δημοσίου 
χρέους, εάν χρειαστεί.

– να δημιουργηθεί εντός ενός έτους 
μόνιμο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο 
ως ύστατος μηχανισμός δανειοληψίας και 
δανειοδότησης, το οποίο θα στηριχθεί 
στις υπάρχουσες εμπειρίες (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού και την εποπτεία.

Or.en

Τροπολογία 201
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή για ένα κράτος μέλος, 
ο οποίος θα στηριχθεί σε υφιστάμενους 
μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 
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Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

(EFSF), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης του 
Ισοζυγίου Πληρωμών), με σαφείς κανόνες 
ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
τη χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
παροχής εγγυήσεων δανείου, την 
εποπτεία, τη συμμετοχή στα βάρη, τα 
έσοδα και τις εξουσίες, ώστε να 
διευκολυνθεί η δανειοληψία και η 
δανειοδότηση σε έκτακτες περιστάσεις και 
με σκοπό να διευκολυνθεί η εύρυθμη 
διευθέτηση των προβλημάτων με το να 
αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» και να 
απομονώνεται ένα κρούσμα αδυναμίας
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί. Ο εν λόγω μηχανισμός δεν 
πρέπει να περιορίζει τις εξουσίες που έχει 
η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
να καταρτίζει τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
στο αρμόζον επίπεδο.

Or.en

Τροπολογία 202
David Casa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως επόπτης των 
εξελίξεων που αφορούν το χρέος του 
δημοσίου και ως ύστατος μηχανισμός για 
περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση μέσω 
των αγορών δεν είναι πλέον δυνατή· θα 
βασίζεται σε υφιστάμενους μηχανισμούς 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών) και θα περιλαμβάνει με 
σαφείς κανόνες μεταξύ άλλων σχετικά με 
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δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

τα εξής:

- τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη 
χρηματοδότηση

- τις προϋποθέσεις κατ' εξαίρεση 
δανεισμού,

- την εποπτεία,
- τα έσοδα και τις εξουσίες,

- εύρυθμη διευθέτηση του χρέους του 
δημοσίου για να αποφεύγεται η 
«μεταδοτικότητα», όπως είναι 
εναρμονισμένα νομικά υποδείγματα για 
μία δυνατή αναδιάρθρωση και/ή όρους 
αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.

Or.en

Τροπολογία 203
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
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Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί. Ο μηχανισμός πρέπει να 
αποφεύγει τον ηθικό κίνδυνο και να είναι 
συνεπής προς τις αρχές και τις συνέπειες 
των κρατικών ενισχύσεων.

Or.en

Τροπολογία 204
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 

– να διερευνηθούν τα υπέρ και τα κατά, 
περιλαμβανομένης και της ανάγκης να 
επέλθει αλλαγή στη Συνθήκη, ενός 
μόνιμου μηχανισμού ή φορέα (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) που να 
συμπληρώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, ως ύστατος μηχανισμός 
για περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση 
μέσω των αγορών δεν είναι πλέον δυνατή, 
ο οποίος θα στηριχθεί σε υφιστάμενους 
μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 
(EFSF), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης του 
Ισοζυγίου Πληρωμών), με σαφείς κανόνες 
ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
τη χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
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η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

Or.en

Τροπολογία 205
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για κράτη εκτεθειμένα σε 
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες σε 
περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση μέσω 
των αγορών δεν είναι πλέον δυνατή, ο 
οποίος θα στηριχθεί σε υφιστάμενους 
μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 
(EFSF), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης του 
Ισοζυγίου Πληρωμών), με σαφείς κανόνες 
ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
τη χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

Or.en
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Τροπολογία 206
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
(π.χ. αναδιάρθρωση του χρέους) με το να 
αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» και να 
απομονώνεται η αδυναμία εξόφλησης του 
δημοσίου χρέους, εάν χρειαστεί.

Or.en

Τροπολογία 207
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένας μόνιμος – να δημιουργηθεί ένας μόνιμος 
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μηχανισμός ή φορέας (Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο) ως ύστατος 
μηχανισμός για περιπτώσεις όπου η 
χρηματοδότηση μέσω των αγορών δεν 
είναι πλέον δυνατή, ο οποίος θα στηριχθεί 
σε υφιστάμενους μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας (EFSF), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής 
Σταθεροποίησης και ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου 
Πληρωμών), με σαφείς κανόνες ως προς τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη 
χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

μηχανισμός ως ύστατος μηχανισμός για 
περιπτώσεις όπου η χρηματοδότηση μέσω 
των αγορών δεν είναι πλέον δυνατή, ο 
οποίος θα στηριχθεί σε υφιστάμενους 
μηχανισμούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 
(EFSF), ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης του 
Ισοζυγίου Πληρωμών), με σαφείς κανόνες 
ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
τη χρηματοδότηση, τις προϋποθέσεις 
δανεισμού, την εποπτεία, τους κανόνες 
συμμετοχής στα βάρη, τα έσοδα και τις 
εξουσίες, ώστε να διευκολυνθεί η 
δανειοληψία και η δανειοδότηση σε 
έκτακτες περιστάσεις και να διευκολυνθεί 
η εύρυθμη διευθέτηση των προβλημάτων 
με το να αποτρέπεται η «μεταδοτικότητα» 
και να απομονώνεται η αδυναμία 
εξόφλησης του δημοσίου χρέους, εάν 
χρειαστεί.

Or.en

Τροπολογία 208
Danuta Jazłowiecka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 4– περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξετασθεί η δυνατότητα κράτη μέλη 
εκτός της ζώνης του ευρώ να προβαίνουν 
σε χρήση του ευρωπαϊκού μηχανισμού 
σταθερότητας κατά περίπτωση και αφού 
πληρούν ορισμένους όρους.

Or.en

Τροπολογία 209
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Sven Giegold, Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Σύσταση 5: Αναθεώρηση των ευρωπαϊκών
δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών 
μηχανισμών

 Σύσταση 5: Αναθεώρηση των 
δημοσιονομικών, χρηματοπιστωτικών και 
φορολογικής πολιτικής μηχανισμών της 
ΕΕ

Or.en

Τροπολογία 210

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Η προς έγκριση νομοθετική πράξη/μελέτη 
σκοπιμότητας πρέπει να αποβλέπει στα 
εξής:

 Η προς έγκριση εντός δωδεκαμήνου 
νομοθετική πράξη/μελέτη σκοπιμότητας 
πρέπει να αποβλέπει στα εξής:

Or.en

Τροπολογία 211

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων,

– να εκδοθεί νομοθετική πρόταση προς 
υλοποίηση ενός Ευρωομολόγου για 
σχετικά ευρωπαϊκά έργα και να 
εκπονηθεί εντός οκταμήνου  περιεκτική 
αξιολόγηση της σκοπιμότητας 
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(διαφορετικές επιλογές, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
συστήματος έκδοσης Ευρωομολόγων προς 
χρηματοδότηση χρέους του δημοσίου 
σύμφωνα με συμπεφωνημένες κοινές 
προσεγγίσεις μακροοικονομικής 
επανεξισορρόπησης με ταυτόχρονη 
αποφυγή ηθικού κινδύνου, δημιουργία 
βαθύτερης αγοράς και επίτευξη θετικών 
εξωγενών επιδράσεων χάρις στην αύξηση 
της ρευστότητας,

Or.en

Τροπολογία 212
Sharon Bowles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων,

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων, 
σημειώνοντας όμως τον ρόλο που 
διαδραματίζουν τα spreads και ο 
συντελεστής στάθμισης κινδύνου ως 
μηχανισμοί ελέγχου για τη δημοσιονομική 
σύνεση, το οποίο μπορεί να καθιστά 
απαραίτητη τη θέσπιση ποσοτικών ή 
άλλων ορίων στις ως άνω εκδόσεις 
ομολόγων,

Or.en

Τροπολογία 213
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων,

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών Ευρωομολόγων, το οποίο δρώντας 
ως κοινή εγγύηση θα μπορούσε 
σημαντικά να μειώσει τα επιτόκια 
δανεισμού για κράτη μέλη και να 
βοηθήσει στη διασφάλιση της ζώνης του 
ευρώ έναντι μελλοντικών κερδοσκοπικών 
επιθέσεων,

Or.en

Τροπολογία 214
Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης
κοινών δημοσίων ομολόγων,

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος δυνάμει του 
οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να 
συμμετέχουν στην έκδοση κοινών 
δημοσίων ομολόγων, εφόσον πληρούν 
προκαθορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια,

Or.en

Τροπολογία 215
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 

– να διενεργηθεί εντός ενός έτους μια 
αξιολόγηση της σκοπιμότητας (φύση, 
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πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων,

κίνδυνοι, πλεονεκτήματα) για να 
εγκαθιδρυθεί ένα σύστημα έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων,

Or.en

Τροπολογία 216
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων,

– να δημιουργηθεί ένα μακροπρόθεσμο 
σύστημα έκδοσης κοινών δημοσίων 
ομολόγων,

Or.de

Τροπολογία 217
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων,

– να διενεργείται μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι, 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος έκδοσης 
κοινών δημοσίων ομολόγων, τα οποία να 
προορίζονται κατά προτεραιότητα για τη 
χρηματοδότηση έργων ευρωπαϊκών 
μελλοντοστρεφών υποδομών,

Or.fr
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Τροπολογία 218
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης στον 
τομέα της συνοχής, σε στενή συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των 
ασθενέστερων οικονομικών περιφερειών, 
ιδίως μέσα από διευκολύνσεις για την 
εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών 
αναγκών των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και για την είσοδό τους στην 
εσωτερική αγορά,

– να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης στον 
τομέα της συνοχής, σε στενή συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών, την εξάλειψη 
των διαφορών όσον αφορά την ευημερία 
των πολιτών και την ενίσχυση της 
αγοραστικής δύναμης και της 
ανταγωνιστικότητας των ασθενέστερων 
οικονομικών περιφερειών, μεταξύ άλλων 
μέσα από διευκολύνσεις για την 
εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών 
αναγκών των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και για την είσοδό τους στην 
εσωτερική αγορά,

Or.de

Τροπολογία 219
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης στον 
τομέα της συνοχής, σε στενή συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση των 
διαρθρωτικών αδυναμιών και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των 
ασθενέστερων οικονομικών περιφερειών, 
ιδίως μέσα από διευκολύνσεις για την 
εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών 
αναγκών των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και για την είσοδό τους στην 
εσωτερική αγορά,

– να ενισχυθεί και επικαιροποιηθεί, 
συγκεκριμένα έχοντας κατά νου τους 
στόχους 2020, η πολιτική της Ένωσης 
στον τομέα της συνοχής, σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με σκοπό τη μείωση 
των διαρθρωτικών αδυναμιών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ασθενέστερων οικονομικών περιφερειών, 
ιδίως μέσα από διευκολύνσεις για την 
εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών 
αναγκών των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και για την επιτυχή 
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συμμετοχή  τους στην εσωτερική αγορά,

Or.en

Τροπολογία 220
Markus Pieper, Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υπενθυμισθεί ότι η ανεξαρτησία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι 
ουσιαστικής σημασίας για τη 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και της οικονομίας ελεύθερης 
αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or.en

Τροπολογία 221
Markus Pieper, Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υπάρξει παρότρυνση προς σαφή 
διατήρηση διαχωρισμού ανάμεσα στη 
δημοσιονομική και τη νομισματική 
πολιτική, για να μην τεθεί εν κινδύνω η 
ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας,

Or.en

Τροπολογία 222
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναπτυχθούν μια κοινή 
δημοσιονομική στρατηγική ή 
κατευθυντήριες γραμμές για τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, σε συμφωνία με τη 
στρατηγική της Ευρώπης του 2020,

– να αναπτυχθούν μια κοινή 
δημοσιονομική στρατηγική ή 
κατευθυντήριες γραμμές για τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, σε συμφωνία με τη 
στρατηγική της Ευρώπης του 2020, όπου 
θα διατηρείται ισορροπία ανάμεσα στην 
επίτευξη των στόχων δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και τη δυνατότητα 
χρηματοδότησης της απασχόλησης και 
των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων,

Or.en

Τροπολογία 223
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναπτυχθούν μια κοινή 
δημοσιονομική στρατηγική ή 
κατευθυντήριες γραμμές για τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, σε συμφωνία με 
τη στρατηγική της Ευρώπης του 2020,

– να αναπτυχθούν μια συντονισμένη 
πολιτική προϋπολογισμού ή 
κατευθυντήριες γραμμές για τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς και για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, σε σύνδεση με 
σαφείς στόχους οικονομικής πολιτικής 
και ευφυείς στρατηγικές ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης 
του 2020,

Or.de

Τροπολογία 224
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναπτυχθούν μια κοινή – να αναπτυχθούν μια κοινή 
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δημοσιονομική στρατηγική ή 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, σε συμφωνία με τη 
στρατηγική της Ευρώπης του 2020,

δημοσιονομική στρατηγική (για τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ) και σύνολο 
κοινών πολιτικών και μηχανισμών που να 
είναι σε συμφωνία με τη στρατηγική της 
Ευρώπης του 2020,

Or.en

Τροπολογία 225

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να τονωθεί ο συντονισμός και η 
συνάρθρωση ανάμεσα στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών και 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως 
αντικυκλικό συμπλήρωμα για βιώσιμη 
δημοσιονομική εξυγίανση και επίσης να 
δημιουργηθούν κίνητρα όπως η 
διαφοροποίηση των ποσοστών 
συγχρηματοδότησης ή η θέσπιση 
ενωσιακού αποθεματικού επιδόσεων προς 
επιβράβευση υγιών δημοσιονομικών 
πολιτικών· μία τόνωση του συντονισμού 
και της συνάρθρωσης μεταξύ των 
προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών 
μελών ως αντικυκλικό συμπλήρωμα για 
βιώσιμη δημοσιονομική εξυγίανση και 
συνεπώς ως κατάλληλο μέσο για να 
αποφευχθεί μείωση των βιώσιμων 
επενδύσεων κατά τη διάρκεια της 
εξυγίανσης των δημοσιονομικών 
λογαριασμών θα μπορούσε να τεθεί ως 
στόχος για να μειωθεί η εξάρτηση από τις 
εισαγωγές ενεργείας υπό μορφή ορυκτών 
καυσίμων μέσω προγραμμάτων 
εκτεταμένων επενδύσεων στην παραγωγή 
ενεργείας, την αποτελεσματική χρήση 
των πόρων και προ πάντων στο πεδίο 
των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας· τα εν 
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λόγω προγράμματα όχι μόνον θα 
συνιστούσαν εχέγγυα μιας σε 
μακροπρόθεσμη κλίμακα απόδοσης των 
επενδύσεων αλλά θα συνέβαλλαν επίσης 
στη διόρθωση των ελλειμμάτων στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καθόσον 
όλα τα κράτη της ΕΕ με πολύ υψηλό 
χρέος – και ευρύτερα η πλειονότητα των 
κρατών μελών της ΕΕ – είναι καθαροί 
εισαγωγείς ενεργείας υπό τη μορφή 
ορυκτών καυσίμων,

Or.en

Τροπολογία 226

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για 
μια ανανεωμένη κοινή προσπάθεια των 
ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πόρων και 
των χρηματοπιστωτικών πόρων της ΕΤΕ, 
για μια περαιτέρω μόχλευση των 
δημοσιονομικών πόρων στο προσεχές 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο χάρη 
στην τεχνογνωσία της ΕΤΕ σε θέματα 
χρηματοπιστωτικών διευθετήσεων, στην 
προσήλωσή της στις πολιτικές της ΕΕ και 
στον κεντρικό ρόλο της ανάμεσα στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,

– να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για 
μια ανανεωμένη κοινή προσπάθεια των 
ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πόρων και 
των χρηματοπιστωτικών πόρων της ΕΤΕπ, 
για μια περαιτέρω μόχλευση των 
δημοσιονομικών πόρων στο προσεχές 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο χάρη 
στην τεχνογνωσία της ΕΤΕπ σε θέματα 
χρηματοπιστωτικών διευθετήσεων, στην 
προσήλωσή της στις πολιτικές της ΕΕ και 
στον κεντρικό ρόλο της ανάμεσα στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και να 
τονωθεί η αντικυκλική διάσταση των 
πόρων συνοχής και των προγραμμάτων 
που χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ,

Or.en
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Τροπολογία 227
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για 
μια ανανεωμένη κοινή προσπάθεια των 
ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πόρων και 
των χρηματοπιστωτικών πόρων της ΕΤΕ, 
για μια περαιτέρω μόχλευση των 
δημοσιονομικών πόρων στο προσεχές 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο χάρη 
στην τεχνογνωσία της ΕΤΕ σε θέματα 
χρηματοπιστωτικών διευθετήσεων, στην 
προσήλωσή της στις πολιτικές της ΕΕ και 
στον κεντρικό ρόλο της ανάμεσα στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,

– να δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο για 
μια ανανεωμένη κοινή προσπάθεια των 
ευρωπαϊκών δημοσιονομικών πόρων και 
των χρηματοπιστωτικών πόρων της ΕΤΕπ, 
για μια περαιτέρω άντληση ωφελημάτων 
από την τεχνογνωσία της ΕΤΕπ σε θέματα 
χρηματοπιστωτικών διευθετήσεων, στην 
προσήλωσή της στις πολιτικές της ΕΕ και 
στον κεντρικό ρόλο της ανάμεσα στους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του 
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,

Or.en

Τροπολογία 228

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα 
δώσει νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 

– δεδομένου ότι η φορολογική συνεργασία 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της
οικονομικής διακυβέρνησης, να 
συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας υψηλού επιπέδου για τη 
φορολογική πολιτική, υπό την προεδρία 
της Επιτροπής, με εντολή να εργαστεί για 
μα στρατηγική και πραγματιστική 
θεώρηση των ζητημάτων φορολογικής 
πολιτικής στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα 
προσέξει ιδιαίτερα το θέμα της 
καταπολέμησης της φοροαπάτης, να δοθεί
νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας για τη 
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μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση.

φορολογία των επιχειρήσεων 
επεκτείνοντας τη χρήση των διαδικασιών 
κρατικών ενισχύσεων προς 
καταπολέμηση του αθέμιτου φορολογικού 
ανταγωνισμού υιοθετώντας την οδηγία 
φορολόγησης των αποταμιεύσεων με 
ευρύτερο πεδίο και αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών ως τον γενικό κανόνα, να 
διευρυνθεί και εμβαθυνθεί η 
περιβαλλοντική φορολόγηση, να 
διευκολυνθεί η έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών ενώ παράλληλα θα 
καταβάλλεται προσπάθεια ορισμού 
ελαχίστων συντελεστών φορολόγησης και 
εισαγωγής φορολογικών μεταρρυθμίσεων 
που θα προωθήσουν την οικονομική 
μεγέθυνση και θα θεσπισθεί φόρος 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο 
επίπεδο της ΕΕ,

Or.en

Τροπολογία 229
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα 
δώσει νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση.

να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική υπό 
την προεδρία της Επιτροπής με εντολή να 
εκπονήσει εντός ενός έτους χάρτη 
πορείας για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής, προσέχοντας 
ιδιαίτερα την πρόληψη του 
δημοσιονομικού ντάμπινγκ μεταξύ 
κρατών μελών και το θέμα της 
καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα δώσει 
νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας για τη 
φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
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μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση. Η εξωτερική 
ατζέντα της ΕΕ, ήτοι στο πλαίσιο της 
Ομάδας G20, σε θέματα φορολογίας 
πρέπει να τύχει ανάλυσης από αυτή την 
υψηλού επιπέδου ομάδα φορολογικής 
πολιτικής· πρέπει να περιλαμβάνει τη 
στρατηγική καταπολέμησης της 
φοροαπάτης, την αντιμετώπιση των 
φορολογικών παραδείσων και την 
εξασφάλιση προσθέτων πηγών εσόδων 
χρηματοπιστωτικής και περιβαλλοντικής 
φύσεως 

Or.en

Τροπολογία 230
Udo Bullmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα 
δώσει νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση.

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα 
δώσει νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη την κοινωνική συνοχή.

Or.de
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Τροπολογία 231
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα 
δώσει νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση.

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προωθεί βελτιωμένη κοινή 
στρατηγική της ΕΕ για καταπολέμηση
της φοροαπάτης, θα αναλαμβάνει ηγετικό 
ρόλο σε διεθνές επίπεδο για τόνωση της 
καταπολέμησης των φορολογικών 
παραδείσων με σαφές χρονοδιάγραμμα,
δώσει νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση.

Or.en

Τροπολογία 232
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα 
δώσει νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 

να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, 
δίδοντας νέα πνοή στον κώδικα 
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για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση.

δεοντολογίας για τη φορολογία των 
επιχειρήσεων και θα διευκολύνει την 
έγκριση φορολογικών μεταρρυθμίσεων 
που θα προωθήσουν την οικονομική 
μεγέθυνση.

Or.en

Τροπολογία 233
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, θα 
δώσει νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων και θα 
διευκολύνει την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιριών, και την εφαρμογή φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων που θα προωθήσουν την 
οικονομική μεγέθυνση.

– να συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας για τη φορολογική πολιτική, υπό 
την προεδρία της Επιτροπής, με εντολή να 
εργαστεί για μα στρατηγική και 
πραγματιστική θεώρηση των ζητημάτων 
φορολογικής πολιτικής στην ΕΕ, ενώ 
ταυτόχρονα θα προσέξει ιδιαίτερα το θέμα 
της καταπολέμησης της φοροαπάτης, 
δίδοντας νέα πνοή στον κώδικα 
δεοντολογίας για τη φορολογία των 
επιχειρήσεων και θα διευκολύνει την 
έγκριση φορολογικών μεταρρυθμίσεων 
που θα προωθήσουν την οικονομική 
μεγέθυνση.

Or.en

Τροπολογία 234
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συγκροτηθεί υψηλόβαθμη ομάδα 
πολιτικής υπό την προεδρία της 
Επιτροπής με εντολή να μελετήσει τη 
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δημιουργία Ευρωπαϊκού Κοινού 
Θησαυροφυλακίου, με στόχο να δοθούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικές της πηγές 
χρηματοδότησης σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισσαβώνας για να μειωθεί 
η εξάρτηση από τις μεταφορές πόρων 
από τα κράτη μέλη· Το Ευρωπαϊκό Κοινό 
Θησαυροφυλάκιο θα εκδίδει 
Ευρωομόλογα με αποκλειστικό σκοπό τη 
χρηματοδότηση διακρατικών έργων 
υποδομής της Κοινότητας·

Or.en

Τροπολογία 235
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 5 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– πιστεύει ότι η ανασκόπηση των εν ισχύι 
φορολογικών πολιτικών της ΕΕ πρέπει να 
εστιάζεται στη μετατόπιση του άχθους 
από την εργασία σε άλλες πηγές και την 
εγκαθίδρυση δικαιότερου συστήματος 
φορολογίας εισοδήματος σε ολόκληρη την 
ΕΕ, ειδικά για τις ομάδες πολιτών 
χαμηλού εισοδήματος· θεωρεί συνεπώς 
ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στη 
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και 
ενός φόρου CO2 που να ισχύει σε 
ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι να 
αναγκάζουν "τον ρυπαίνοντα" να 
αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη και να 
μπορούν να εγγυώνται τόσο σημαντικά 
έσοδα για τον προϋπολογισμό όσο και μία 
δίκαιη κατανομή του άχθους της 
φορολογίας·

Or.en
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Τροπολογία 236
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Η προς έγκριση νομοθετική πράξη θα 
πρέπει:

 Η προς έγκριση νομοθετική πράξη θα 
πρέπει:

- να εξασφαλίζει ότι οιεσδήποτε 
νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνάδουν 
με τις μακροοικονομικέ ς πολιτικές για να 
υπάρχουν εγγυήσεις για την απαραίτητη 
διαφάνεια και σταθερότητα της αγοράς 
και συνεπώς για να τονώνεται η 
εμπιστοσύνη στις αγορές και την 
οικονομική ανάπτυξη,

Or.en

Τροπολογία 237
Diogo Feio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αξιολογήσει την δυνατότητα 
αναθεώρησης των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τους πιστωτικούς 
οργανισμούς, ώστε να υπάρξει καλύτερη 
διαφοροποίηση στους συντελεστές ιδίων 
κεφαλαίων που ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει σε θέματα δημοσίου χρέους.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 238

Philippe Lamberts, Sven Giegold εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αξιολογήσει την δυνατότητα 
αναθεώρησης των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τους πιστωτικούς 
οργανισμούς, ώστε να υπάρξει καλύτερη 
διαφοροποίηση στους συντελεστές ιδίων 
κεφαλαίων που ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει σε θέματα δημοσίου χρέους.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 239
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αξιολογήσει την δυνατότητα 
αναθεώρησης των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τους πιστωτικούς 
οργανισμούς, ώστε να υπάρξει καλύτερη 
διαφοροποίηση στους συντελεστές ιδίων 
κεφαλαίων που ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει σε θέματα δημοσίου χρέους.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 240
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αξιολογήσει την δυνατότητα 
αναθεώρησης των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τους πιστωτικούς 
οργανισμούς, ώστε να υπάρξει καλύτερη 
διαφοροποίηση στους συντελεστές ιδίων 

– να αξιολογήσει την δυνατότητα 
αναθεώρησης των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τους πιστωτικούς 
οργανισμούς, ώστε να υπάρξει καλύτερη 
διαφοροποίηση στους συντελεστές ιδίων 
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κεφαλαίων που ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει σε θέματα δημοσίου χρέους.

κεφαλαίων που ένα κράτος μέλος 
εφαρμόζει σε θέματα δημοσίου χρέους και 
μηχανισμός αυτόματης εκκίνησης για 
προοδευτική διαφοροποίηση εν είδει 
πρώιμου αποτρεπτικού παράγοντα για 
δημοσιονομική απερισκεψία·

Or.en

Τροπολογία 241
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προάγει τρόπους επίτευξης συνεπούς 
υλοποίησης των απαιτήσεων κεφαλαίου 
του πυλώνα II ως απόκριση σε 
συγκεκριμένες φούσκες τιμών στοιχείων 
του ενεργητικού ή θέματα προσφοράς 
χρήματος,

Or.en

Τροπολογία 242
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ρυθμίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ 
χρηματοπιστωτικών αγορών και 
μακροοικονομικών πολιτικών ώστε να 
εξασφαλίζεται σταθερότητα, διαφάνεια, 
απόδοση λογαριασμών και να συγκρατεί 
τα κίνητρα για υπέρμετρη ανάληψη 
κινδύνου,

Or.en
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Τροπολογία 243

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αποτιμά σε τακτική βάση τις 
εξελίξεις των τιμών των στοιχείων 
ενεργητικού και την αύξηση της πίστεως 
στα κράτη μέλη και τον αντίκτυπο που 
έχουν στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και τις εξελίξεις στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καθώς 
και στις πραγματικές συναλλαγματικές 
ισοτιμίες των κρατών μελών,

Or.en

Τροπολογία 244
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δοθούν στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές οι αποκλειστικές εξουσίες 
εποπτείας των μεγάλων διασυνοριακών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,

Or.en

Τροπολογία 245
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 6 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενσωματωθούν η μίκρο- και η 
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μάκρο-προληπτική εποπτεία σε μία ενιαία 
αρχή,

Or.en

Τροπολογία 246
Edward Scicluna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 7 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχύσει τις ερευνητικές εξουσίες 
της Επιτροπής (Eurostat), όπως π.χ. τις 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επιθεωρήσεις και 
την πρόσβαση σε όλες τις λογιστικές και 
δημοσιονομικές πληροφορίες, με σκοπό 
την ποιοτική αξιολόγηση των δημοσίων 
οικονομικών,

– να ενισχύσει τις ερευνητικές εξουσίες 
της Επιτροπής (Eurostat), όπως π.χ. τις 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επιθεωρήσεις και 
την πρόσβαση σε όλες τις λογιστικές και 
δημοσιονομικές πληροφορίες,
περιλαμβανομένων συνεδριάσεων με 
άτομα ή υπηρεσίες με εξοικείωση με 
αυτές τις πληροφορίες, όπως είναι 
ανεξάρτητοι οικονομολόγοι, οργανώσεις 
του κάδου και εργατικές ενώσεις, με 
σκοπό την ποιοτική αξιολόγηση των 
δημοσίων οικονομικών,

Or.en

Τροπολογία 247
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 7 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχύσει τις ερευνητικές εξουσίες 
της Επιτροπής (Eurostat), όπως π.χ. τις 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επιθεωρήσεις και 
την πρόσβαση σε όλες τις λογιστικές και 
δημοσιονομικές πληροφορίες, με σκοπό 
την ποιοτική αξιολόγηση των δημοσίων 
οικονομικών,

– να ενισχύσει τις ερευνητικές εξουσίες 
της Επιτροπής (Eurostat), όπως π.χ. τις 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επιθεωρήσεις και 
την πρόσβαση σε όλες τις λογιστικές και 
δημοσιονομικές πληροφορίες, με σκοπό 
την ποιοτική αξιολόγηση των δημοσίων 
οικονομικών· εάν κρίνεται πρέπον, τα 
μέτρα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από 
αύξηση του προϋπολογισμού και των 
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ανθρωπίνων πόρων της,

Or.en

Τροπολογία 248
Sławomir Witold Nitras

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 7 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχύσει τις ερευνητικές εξουσίες 
της Επιτροπής (Eurostat), όπως π.χ. τις 
αιφνιδιαστικές επιτόπιες επιθεωρήσεις και 
την πρόσβαση σε όλες τις λογιστικές και 
δημοσιονομικές πληροφορίες, με σκοπό 
την ποιοτική αξιολόγηση των δημοσίων 
οικονομικών,

– να ενισχύσει τις ερευνητικές εξουσίες 
της Επιτροπής (Eurostat), όπως π.χ. τις 
χωρίς προειδοποίηση επιτόπιες 
επιθεωρήσεις και την πρόσβαση σε όλες 
τις λογιστικές και δημοσιονομικές 
πληροφορίες, με σκοπό την ποιοτική 
αξιολόγηση των δημοσίων οικονομικών,

Or.en

Τροπολογία 249
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 7 – παράγραφος 1 – περίπτωση 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
αναφέρουν ποιά από τα παρεχόμενα στην 
Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία 
υποστηρίζονται από εθνικές δηλώσεις 
αξιοπιστίας και από έκθεση ανεξάρτητου 
ελεγκτή,

– να απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
αναφέρουν ποιά από τα παρεχόμενα στην 
Επιτροπή (Eurostat) στοιχεία 
υποστηρίζονται από έκθεση ανεξάρτητου 
λογιστικού ελεγκτή,

Or.en

Τροπολογία 250
Άννυ Ποδηματά

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 7 – παράγραφος 1 – περίπτωση 5 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει οικονομικές κα μη 
οικονομικές κυρώσεις για παρασχεθέντα 
στοιχεία μη σύμφωνα προς τις βασικές 
στατιστικές αρχές που ορίζει ο Κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 223/09,

– να θεσπίσει για παρασχεθέντα στοιχεία 
μη σύμφωνα προς τις βασικές στατιστικές 
αρχές που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
223/09,

Or.en

Τροπολογία 251
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 7 – παράγραφος 1 – περίπτωση 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επανεξετάσει την ανάγκη πιο 
εναρμονισμένων στοιχείων για το πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης που 
προτείνεται σε αυτό το Παράρτημα. 
Ειδικότερα, να διασφαλίσει το κατάλληλο 
ποιοτικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές που είναι αναγκαίες για τη 
βελτίωση του πλαισίου αναλυτικής 
εποπτείας, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πίνακα ελέγχου, με σκοπό την 
αποτελεσματική πολυμερή εποπτεία που 
προβλέπει η Σύσταση 1,

– να επιλαμβάνεται του θέματος των νέων 
απαιτήσεων για στατιστικά στοιχεία που 
σχετίζονται με το πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης που προτείνεται σε αυτό το 
Παράρτημα· ειδικότερα, να εξασφαλίσει 
μία κατάλληλη με ευρωπαϊκές στατιστικές 
απόκριση στο ενισχυμένο πλαίσιο
αναλυτικής εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
επιδόσεων), την οποία απαιτεί η Σύσταση 
1,

Or.en

Τροπολογία 252
Vicky Ford

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 8 – παράγραφος 1 – περίπτωση 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιδιώξει μια συμφωνία για την
εκπροσώπηση της Ευρωζώνης/ΕΕ στο 
ΔΝΤ και σε όποια άλλα αρμόδια 
χρηματοπιστωτικά όργανα χρειαστεί,

– να επιδιώξει μια συμφωνία για μία 
επιπρόσθετη στην υπάρχουσα 
εκπροσώπηση των κρατών μελών 
εκπροσώπηση της Ευρωζώνης/ΕΕ στο 
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ΔΝΤ και σε όποια άλλα αρμόδια 
χρηματοπιστωτικά όργανα χρειαστεί,

Or.en

Τροπολογία 253
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 8 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να περιλαμβάνει κατά το πνεύμα των 
διατάξεων της Συνθήκης διαδικασία για 
πλήρη πληροφόρηση και συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την 
έγκριση απόφασης δυνάμει του άρθρου 
138 της ΣΛΕΕ.

Or.en

Τροπολογία 254
Elisa Ferreira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα 1 – επικεφαλίδα 8 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίζει σαφή και στοχοθετημένη 
διεθνή ατζέντα της ζώνης του ευρώ / ΕΕ 
η οποία να εγγυάται διεθνείς συνθήκες επί 
ίσοις όροις για τη δημοσιονομική, τη 
σχετική με την καταπολέμηση της 
απάτης και τον δημοσιονομικό κανονισμό 
και τη σχετική με την άσκηση εποπτείας 
ατζέντα της ΕΕ.

Or.en


