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Τροπολογία 1
Sylvie Goulard
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων της 13ης 
Νοεμβρίου 2012, ιδίως για θέματα 
φορολογίας,

Or.en

Τροπολογία 2
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του 
ευρώ αντιμετωπίζει ύφεση σχήματος W·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του 
ευρώ αντιμετωπίζει ύφεση, η οποία 
οφείλεται στο δημόσιο χρέος και τη 
χρηματοπιστωτική κρίση·

Or.en

Τροπολογία 3
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ελευθέρωση των αγορών και η 
απορρύθμιση βασικών βιομηχανικών 
κλάδων έχουν συντελέσει στην εκδήλωση 
της δριμύτερης οικονομικής κρίσης μετά 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο·

Or.en

Τροπολογία 4
Marisa Matias
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
καθιέρωση του κοινού νομίσματος 
εντάθηκαν οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, διότι ορισμένες χώρες 
έχουν εφαρμόσει εγωκεντρικές πολιτικές, 
με συρρίκνωση των πραγματικών μισθών 
και εξασθένιση των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης·

Or.en

Τροπολογία 5
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες 
της κρίσης είναι καταστροφικές για τις 
ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων όπως 
αποδεικνύεται από τις επίσημες 
στατιστικές σχετικά με την απασχόληση 
σύμφωνα με τις οποίες: από το 2008 έχουν 
ήδη χάσει τη δουλειά τους πάνω από 8 
εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω από 25 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι –
από τους οποίους τα 11 εκατομμύρια 
σχεδόν είναι άνεργοι εδώ και πάνω από 
ένα έτος– η ανεργία πλήττει σχεδόν 10 
εκατομμύρια νέους και 2 εκατομμύρια 
άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους κατά τη 
διάρκεια του περασμένου έτους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνέπειες 
της κρίσης είναι καταστροφικές για τις 
ζωές εκατομμυρίων Ευρωπαίων όπως 
αποδεικνύεται από τις επίσημες 
στατιστικές σχετικά με την απασχόληση 
σύμφωνα με τις οποίες: από το 2008 έχουν 
ήδη χάσει τη δουλειά τους πάνω από 8 
εκατομμύρια άνθρωποι, πάνω από 25 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι –
από τους οποίους τα 11 εκατομμύρια 
σχεδόν είναι άνεργοι εδώ και πάνω από 
ένα έτος– η ανεργία πλήττει σχεδόν 10 
εκατομμύρια νέους και 2 εκατομμύρια 
άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους κατά τη 
διάρκεια του περασμένου έτους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες 
εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
επιδεινώνονται με ταχύ ρυθμό λόγω της 
απορρύθμισης των αγορών εργασίας και 
της εφαρμογής αποπληθωριστικών 
μισθολογικών πολιτικών·

Or.en
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Τροπολογία 6
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
υπερβολικά αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο 
της αγοράς εργασίας σε αρκετά κράτη
μέλη στερείται της απαιτούμενης 
ευελιξίας για την αποτελεσματική 
απορρόφηση κλυδωνισμών όπως η 
υφιστάμενη κρίση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η κείμενη νομοθεσία της αγοράς 
προστατεύει με δυσανάλογο τρόπο τα 
άτομα που είναι ήδη ενταγμένα στην 
αγορά εργασίας («insiders») και 
επηρεάζει δυσμενώς την ένταξη νέων 
ανθρώπων στο εργατικό δυναμικό·

Or.en

Τροπολογία 7
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα 
οξύνεται δραματικά, οδηγώντας στον 
κοινωνικοοικονομικό κατακερματισμό 
των κοινωνιών, ο οποίος θα έχει εν τέλει 
αρνητικό αντίκτυπο σε κάθε πολίτη της 
Ένωσης·

Or.en

Τροπολογία 8
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκλιση 
μεταξύ των ποσοστών ανεργίας στα 
κράτη μέλη έχει σημειώσει παρ’ όλα αυτά 
δραματική αύξηση·

Or.en

Τροπολογία 9
Philippe De Backer
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι στην αρχή της κρίσης, το 
2007, ο μέσος όρος του δημοσίου 
ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ ήταν
μόλις 0,6% και είχε πτωτική πορεία και 
τάση εξισορρόπησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι στην αρχή της κρίσης, το 
2007, ο μέσος όρος του δημοσίου 
ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ ήταν 0,7%
και είχε πτωτική πορεία και τάση 
εξισορρόπησης·

Or.en

Τροπολογία 10
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι στην αρχή της κρίσης, το 
2007, ο μέσος όρος του δημοσίου 
ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ ήταν 
μόλις 0,6% και είχε πτωτική πορεία και 
τάση εξισορρόπησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι στην αρχή της κρίσης, το 
2007, ο μέσος όρος του δημοσίου 
ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ ήταν 
μόλις 0,6% και είχε πτωτική πορεία και 
γενικευμένη τάση ισοσκελισμένων 
προϋπολογισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
κατά την περίοδο της ευημερίας 
καταβλήθηκαν ανεπαρκείς αντικυκλικές 
προσπάθειες, δεδομένου ότι η φούσκα 
χρέους συντέλεσε στην τεχνητή αύξηση 
των δημόσιων εσόδων σε αρκετά κράτη 
μέλη με μη βιώσιμο τρόπο·
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Τροπολογία 11
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι στην αρχή της κρίσης, το 
2007, ο μέσος όρος του δημοσίου 
ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ ήταν 
μόλις 0,6% και είχε πτωτική πορεία και 
τάση εξισορρόπησης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι στην αρχή της κρίσης, το 
2007, ο μέσος όρος του δημοσίου 
ελλείμματος στη ζώνη του ευρώ ήταν 
μόλις 0,6%·

Or.en

Τροπολογία 12
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ως υπενθύμιση 
ότι το 2007, στην αρχή της κρίσης, οι 
χώρες που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος τις σοβαρότερες δυσκολίες 
είχαν συσσωρεύσει υπερβολικά 
ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών·

Or.en

Τροπολογία 13
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και 
του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009 έχει 
προκληθεί από την αντίδραση των 
κυβερνήσεων στην κρίση, ελλείψει

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και 
του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
αρκετά κράτη μέλη από το 2009, έχει 
προκληθεί από την αντίδραση των 
κυβερνήσεων στην κρίση και, ειδικότερα, 
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ευρωπαϊκών αντικυκλικών μέσων· από την επακόλουθη κοινωνικοποίηση 
του κόστους που απορρέει από τη 
χορήγηση έκτακτης δημόσιας 
χρηματοδότησης στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα, καθώς και από την ανάγκη 
ενεργοποίησης αυτόματων παραγόντων 
σταθεροποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έλλειψη ευρωπαϊκών αντικυκλικών 
μέσων και μέσων απορρόφησης 
ασύμμετρων κλυδωνισμών δημιούργησε 
εξωγενείς επιδράσεις και δευτερογενείς 
επιπτώσεις και δεν συνέβαλε στη 
βελτίωση της συνολικής κατάστασης·

Or.en

Τροπολογία 14
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και 
του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009 έχει 
προκληθεί από την αντίδραση των 
κυβερνήσεων στην κρίση, ελλείψει 
ευρωπαϊκών αντικυκλικών μέσων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και
του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009, έχει 
προκληθεί κατά μείζονα λόγο από την 
ανάγκη διάσωσης των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τον 
δημόσιο τομέα χάριν της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

Or.en

Τροπολογία 15
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και 
του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009 έχει 
προκληθεί από την αντίδραση των 
κυβερνήσεων στην κρίση, ελλείψει 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και 
του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009, είναι το 
αποτέλεσμα μιας βαθύτατης διεθνούς 
ύφεσης, οι επιπτώσεις της οποίας 
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ευρωπαϊκών αντικυκλικών μέσων· παρατάθηκαν λόγω της απόκρισης των 
δημόσιων αρχών στο πλαίσιο της 
διάσωσης των εθνικών οικονομιών με τη 
συνολική χρήση εκατοντάδων 
δισεκατομμυρίων ευρώ·

Or.en

Τροπολογία 16
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων 
και του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009 έχει 
προκληθεί από την αντίδραση των 
κυβερνήσεων στην κρίση, ελλείψει 
ευρωπαϊκών αντικυκλικών μέσων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων σε 
πολλά κράτη μέλη κατά την περίοδο 
2007-2009 έχει προκληθεί από την 
αντίδραση των κυβερνήσεων στην κρίση·

Or.en

Τροπολογία 17
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων
και του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009 έχει 
προκληθεί από την αντίδραση των 
κυβερνήσεων στην κρίση, ελλείψει 
ευρωπαϊκών αντικυκλικών μέσων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση 
του δημόσιου ελλείμματος και του χρέους 
σε πολλά κράτη μέλη έχει παρουσιάσει 
έντονη επιδείνωση από το 2009 και εξής·

Or.en

Τροπολογία 18
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και 
του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009 έχει 
προκληθεί από την αντίδραση των 
κυβερνήσεων στην κρίση, ελλείψει 
ευρωπαϊκών αντικυκλικών μέσων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έντονη 
επιδείνωση των δημοσίων ελλειμμάτων και 
του χρέους, η οποία παρατηρείται σε 
πολλά κράτη μέλη από το 2009, έχει 
προκληθεί από την αντίδραση των 
κυβερνήσεων στη χρηματοπιστωτική
κρίση, ελλείψει ευρωπαϊκών αντικυκλικών 
μέσων·

Or.en

Τροπολογία 19
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο 
δημόσιο έλλειμμα στη ζώνη του ευρώ 
κορυφώθηκε το 2009 αγγίζοντας το 
ποσοστό του 6,3% και ότι έκτοτε η τάση 
έχει αντιστραφεί, με μέσο όρο δημόσιου 
ελλείμματος 6,2 % το 2010, 4,1% το 2011 
και περαιτέρω μείωσή του κατά τα δύο 
πρώτα τρίμηνα του 2012·

Or.en

Τροπολογία 20
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξιόπιστες 
δεσμεύσεις για μέτρα εξυγίανσης 
συμβατά με την ανάπτυξη αποτελούν 
προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε 
βιώσιμη λύση όσον αφορά το υπερβολικό 
χρέος και το υπερβολικό έλλειμμα στα 
περισσότερα κράτη μέλη·
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Τροπολογία 21
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση 
αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να 
δρομολογηθούν ή να ολοκληρωθούν οι 
απαιτούμενες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or.en

Τροπολογία 22
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση 
των στατιστικών του 2010 και 2011 
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής προκάλεσαν αντιστροφή της 
ήπιας ανάκαμψης του 2010 εξαιτίας της 
πρόωρης και μαζικής άσκησης 
αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής, η 
οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν 
να υφίστανται·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 23
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση 
των στατιστικών του 2010 και 2011 
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής προκάλεσαν αντιστροφή της 

διαγράφεται
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ήπιας ανάκαμψης του 2010 εξαιτίας της 
πρόωρης και μαζικής άσκησης 
αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής, η 
οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν 
να υφίστανται·

Or.en

Τροπολογία 24
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των 
στατιστικών του 2010 και 2011 
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής προκάλεσαν αντιστροφή της
ήπιας ανάκαμψης του 2010 εξαιτίας της 
πρόωρης και μαζικής άσκησης 
αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής, η 
οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν 
να υφίστανται·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των 
στατιστικών του 2011 και 2012
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής παρέχουν ενδείξεις ήπιας 
ανάκαμψης και μείωσης των επιτοκίων 
στην αγορά ομολόγων κατά τα προσεχή 
έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
βραχυπρόθεσμα συσταλτικά 
αποτελέσματα θα αντισταθμιστούν από τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη 
στις αγορές που θα επιφέρει η εξυγίανση 
της φορολογικής πολιτικής·

Or.en

Τροπολογία 25
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των 
στατιστικών του 2010 και 2011 
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής προκάλεσαν αντιστροφή της 
ήπιας ανάκαμψης του 2010 εξαιτίας της
πρόωρης και μαζικής άσκησης 
αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής, η 
οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των 
στατιστικών του 2010 και 2011 
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής συντέλεσαν σε μεγάλο βαθμό 
στην αντιστροφή της ήπιας ανάκαμψης του 
2010 εξαιτίας της πρόωρης και μαζικής 
άσκησης αυστηρότερης φορολογικής 
πολιτικής, σε συνδυασμό με την υπό 
εξέλιξη διαδικασία απομόχλευσης, η 
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υφίστανται· οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να 
υφίστανται·

Or.en

Τροπολογία 26
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των 
στατιστικών του 2010 και 2011 
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής προκάλεσαν αντιστροφή της 
ήπιας ανάκαμψης του 2010 εξαιτίας της 
πρόωρης και μαζικής άσκησης 
αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής, η 
οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν 
να υφίστανται·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των 
στατιστικών του 2010 και 2011 
αποδεικνύει σαφώς ότι η αντιστροφή της 
ήπιας ανάκαμψης του 2010 προκλήθηκε 
από το γεγονός ότι η χρονική μετάθεση 
των αποτελεσμάτων της σοβαρής κρίσης 
δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τη μαζική 
χορήγηση δημόσιων πόρων, αλλά έπρεπε 
να αντιμετωπιστούν τα αρνητικά
αποτελέσματα και να πραγματοποιηθεί η 
αναγκαία αναδιάρθρωση των 
οικονομιών·

Or.en

Τροπολογία 27
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των 
στατιστικών του 2010 και 2011 
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής προκάλεσαν αντιστροφή της 
ήπιας ανάκαμψης του 2010 εξαιτίας της 
πρόωρης και μαζικής άσκησης 
αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής, η 
οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να 
υφίστανται·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των 
στατιστικών του 2010, 2011 και 2012
αποδεικνύει σαφώς ότι οι επιλογές 
πολιτικής προκάλεσαν αντιστροφή της 
ήπιας ανάκαμψης του 2010 εξαιτίας της 
πρόωρης και μαζικής άσκησης 
αυστηρότερης φορολογικής πολιτικής, η 
οποία είχε συσταλτικά αποτελέσματα για 
τα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να 
υφίστανται·

Or.en
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Τροπολογία 28
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές 
έχουν προκαλέσει οξύτατα φαινόμενα 
παραγκωνισμού, με σοβαρές αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη·

Or.en

Τροπολογία 29
Gunnar Hökmark
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% του για 
το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς 
την ακρίβεια αυτών των προβλέψεων για 
το 2013, δεδομένου ότι είναι πιθανό να 
βασίζονται σε υποτιμημένο 
δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, με 
αποτέλεσμα να υποτιμάται η αρνητική 
επίδραση της τρέχουσας δημοσιονομικής 
συρρίκνωσης στην οικονομική 
μεγέθυνση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% για το 
2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υπολογισμοί σχετικά με το μέγεθος των
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών που 
συμπεριέλαβε το ΔΝΤ στις «παγκόσμιες 
οικονομικές προοπτικές» του («World
Economic Outlook») για τον Οκτώβριο 
του 2012, οι οποίες κατέλαβαν μείζον 
μέρος της δημόσιας συζήτησης με θέμα 
τη δημοσιονομική εξυγίανση στην 
Ευρώπη, αποδείχθηκαν υπερβολικά 
ελλιπείς και ανεπαρκώς αξιόπιστοι·

Or.en

Τροπολογία 30
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% του για 
το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς 
την ακρίβεια αυτών των προβλέψεων για 
το 2013, δεδομένου ότι είναι πιθανό να 
βασίζονται σε υποτιμημένο 
δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, με 
αποτέλεσμα να υποτιμάται η αρνητική 
επίδραση της τρέχουσας δημοσιονομικής 
συρρίκνωσης στην οικονομική 
μεγέθυνση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% για το 
2013·

Or.en

Τροπολογία 31
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% του για 
το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς 
την ακρίβεια αυτών των προβλέψεων για 
το 2013, δεδομένου ότι είναι πιθανό να 
βασίζονται σε υποτιμημένο 
δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, με 
αποτέλεσμα να υποτιμάται η αρνητική 
επίδραση της τρέχουσας δημοσιονομικής 
συρρίκνωσης στην οικονομική 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% για το 
2013·
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μεγέθυνση·

Or.en

Τροπολογία 32
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% του για 
το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια 
αυτών των προβλέψεων για το 2013,
δεδομένου ότι είναι πιθανό να βασίζονται 
σε υποτιμημένο δημοσιονομικό 
πολλαπλασιαστή, με αποτέλεσμα να 
υποτιμάται η αρνητική επίδραση της 
τρέχουσας δημοσιονομικής συρρίκνωσης 
στην οικονομική μεγέθυνση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% για το 
2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια 
αυτών των προβλέψεων για το 2013·

Or.en

Τροπολογία 33
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012·
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% του για 
το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 χρειάστηκε να 
αναθεωρηθούν προς τα κάτω από 1,8% 
την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012, εν μέρει 
λόγω καθυστέρησης στην εφαρμογή 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
ενισχύουν την ανάπτυξη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι στις φθινοπωρινές προβλέψεις 
της, η Επιτροπή προβλέπει αύξηση του 
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την ακρίβεια αυτών των προβλέψεων για 
το 2013, δεδομένου ότι είναι πιθανό να 
βασίζονται σε υποτιμημένο 
δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, με 
αποτέλεσμα να υποτιμάται η αρνητική 
επίδραση της τρέχουσας δημοσιονομικής 
συρρίκνωσης στην οικονομική 
μεγέθυνση·

ΑΕΠ κατά 0,1% για το 2013· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ακρίβεια αυτών των 
προβλέψεων για το 2013 θα εξαρτηθεί 
από την εφαρμογή των προγραμμάτων 
προσαρμογής και των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την 
ανάπτυξη·

Or.en

Τροπολογία 34
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% του για 
το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια 
αυτών των προβλέψεων για το 2013, 
δεδομένου ότι είναι πιθανό να βασίζονται 
σε υποτιμημένο δημοσιονομικό 
πολλαπλασιαστή, με αποτέλεσμα να 
υποτιμάται η αρνητική επίδραση της 
τρέχουσας δημοσιονομικής συρρίκνωσης 
στην οικονομική μεγέθυνση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
της Επιτροπής για το 2012 έχουν 
αναθεωρηθεί προς τα κάτω διαδοχικά από 
1,8% την άνοιξη του 2011 σε -0,4% το 
φθινόπωρο του 2012 για το 2012· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι στις φθινοπωρινές 
προβλέψεις της, η Επιτροπή προβλέπει 
αύξηση του ΑΕΠ μόλις κατά 0,1% για το 
2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 
σοβαροί κίνδυνοι δυσμενούς εξέλιξης ως 
προς τις προβλέψεις αυτές για το 2013, 
δεδομένου ότι είναι πιθανό, μεταξύ άλλων,
να βασίζονται σε υποτιμημένο 
δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, με 
αποτέλεσμα να στρεβλώνεται η αρνητική 
επίδραση της τρέχουσας δημοσιονομικής 
συρρίκνωσης στην οικονομική μεγέθυνση·

Or.en

Τροπολογία 35
Andreas Schwab
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
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για την οικονομική μεγέθυνση και τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην 
Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
πιο φιλόδοξη εφαρμογή της οδηγίας για 
τις υπηρεσίες θα μπορούσε ήδη, αυτή 
καθαυτή, να εξασφαλίσει εκτιμώμενο 
πρόσθετο ποσοστό ανάπτυξης της τάξης 
του 1,8% του ΑΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, υπό τις παρούσες οικονομικές 
συνθήκες ειδικότερα, η Ένωση δεν έχει 
την ευχέρεια να αφήσει αναξιοποίητες 
αυτές τις άμεσες δυνατότητες ανάπτυξης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η 
αυστηρότερη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο, η θέσπιση, η εφαρμογή και η 
επιβολή των διατάξεων της ενιαίας 
αγοράς συνιστούν αναγκαία προϋπόθεση 
για την αποκόμιση οφελών και από τις εν 
λόγω άμεσες και μέχρι στιγμής 
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες·

Or.en

Τροπολογία 36
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος 
των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών 
σε άσχημες οικονομικές περιόδους μπορεί 
να είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερο από ότι
υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες 
όπου το παραγωγικό κενό είναι σχεδόν 
μηδενικό·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 37
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος 
των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών 
σε άσχημες οικονομικές περιόδους μπορεί 
να είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερο από ότι
υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες 
όπου το παραγωγικό κενό είναι σχεδόν 
μηδενικό·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 38
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος 
των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών 
σε άσχημες οικονομικές περιόδους μπορεί 
να είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερο από ότι
υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες 
όπου το παραγωγικό κενό είναι σχεδόν 
μηδενικό·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 39
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος 
των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών 
σε άσχημες οικονομικές περιόδους μπορεί 
να είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερο από ότι
υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες 
όπου το παραγωγικό κενό είναι σχεδόν 
μηδενικό·

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 40
Gunnar Hökmark
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών σε 
άσχημες οικονομικές περιόδους μπορεί 
να είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερο από ότι
υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες 
όπου το παραγωγικό κενό είναι σχεδόν 
μηδενικό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών 
παραμένει σε υπερβολικό βαθμό 
ευμετάβλητο, παρά τις απόπειρες 
ποσοτικοποίησής τους επί περίπου 70 
έτη, με αποτέλεσμα να τους καθιστά 
ακατάλληλη βάση για τη χάραξη 
οικονομικής πολιτικής·

Or.en

Τροπολογία 41
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών σε 
άσχημες οικονομικές περιόδους μπορεί να 
είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερο από ότι υπό 
κανονικές οικονομικές συνθήκες όπου το 
παραγωγικό κενό είναι σχεδόν μηδενικό·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών σε 
άσχημες οικονομικές περιόδους, και 
ειδικότερα μετά από σοβαρές 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, μπορεί να 
είναι 2 έως 4 φορές υψηλότερο από ό,τι
υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες·

Or.en

Τροπολογία 42
Gunnar Hökmark
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη 
διαρκούς ελλείμματος παρεμποδίζει την 
οικονομική μεγέθυνση με επιζήμιο τρόπο· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 
επιβάλλεται η δυναμική στήριξη της 
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δημοσιονομικής πειθαρχίας ούτως ώστε 
να προληφθεί η εμφάνιση ελλειμμάτων 
ανάλογων με εκείνα που διαπιστώθηκαν 
στην Ευρώπη κατά την τελευταία 
δεκαετία, και τούτο λόγω των ολέθριων 
επιπτώσεων που είχαν στους τομείς της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης πολλών 
κρατών μελών·

Or.en

Τροπολογία 43
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτόχρονη
εξυγίανση στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ 
αύξησε επίσης το μέγεθος του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στο 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, και ότι οι 
επιπτώσεις της επιτάθηκαν από τον 
εξαιρετικά ανοικτό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών οικονομιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 44
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτόχρονη 
εξυγίανση στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ 
αύξησε επίσης το μέγεθος του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στο 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, και ότι οι 
επιπτώσεις της επιτάθηκαν από τον 
εξαιρετικά ανοικτό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών οικονομιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς·

διαγράφεται
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Or.en

Τροπολογία 45
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτόχρονη 
εξυγίανση στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ 
αύξησε επίσης το μέγεθος του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στο 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, και ότι οι 
επιπτώσεις της επιτάθηκαν από τον 
εξαιρετικά ανοικτό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών οικονομιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 46
Gunnar Hökmark
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτόχρονη 
εξυγίανση στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ 
αύξησε επίσης το μέγεθος του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στο 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, και ότι οι 
επιπτώσεις της επιτάθηκαν από τον 
εξαιρετικά ανοικτό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών οικονομιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
εξαιρετικά αμφίβολο εάν η ταυτόχρονη 
εξυγίανση στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ 
αύξησε το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή στο σύνολο της ζώνης 
του ευρώ·

Or.en

Τροπολογία 47
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταυτόχρονη Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
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εξυγίανση στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ 
αύξησε επίσης το μέγεθος του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή στο 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, και ότι οι 
επιπτώσεις της επιτάθηκαν από τον 
εξαιρετικά ανοικτό χαρακτήρα των 
ευρωπαϊκών οικονομιών εντός της 
εσωτερικής αγοράς·

δημοσιονομική εξυγίανση στο μεγαλύτερο 
μέρος της ΕΕ συνιστά προϋπόθεση για την
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης·

Or.en

Τροπολογία 48
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε κράτος 
μέλος πλήττεται από τις συνέπειες των 
δικών του μέτρων δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και της ταυτόχρονης ταχείας 
εξυγίανσης που διενεργήθηκε στα άλλα 
κράτη μέλη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε κράτος 
μέλος ακολουθεί διαφορετική
δημοσιονομική στρατηγική συναρτήσει 
της οικείας δημοσιονομικής κατάστασης, 
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τη ζώνη 
του ευρώ συνολικά·

Or.en

Τροπολογία 49
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε 
κράτος μέλος πλήττεται από τις συνέπειες 
των δικών του μέτρων δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και της ταυτόχρονης ταχείας
εξυγίανσης που διενεργήθηκε στα άλλα 
κράτη μέλη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη 
μέλη πλήττονται από τις συνέπειες της 
κρίσης και βρίσκονται αντιμέτωπα με την 
ανάγκη να προσανατολιστούν προς τη 
λήψη μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και εξυγίανσης, καταβάλλοντας 
ταυτόχρονα προσπάθειες για τη βελτίωση 
της συνολικής ανταγωνιστικότητας των 
οικονομιών τους, προκειμένου να 
αποκτήσουν καλύτερες επιδόσεις υπό 
συνθήκες εντεινόμενου διεθνούς 
ανταγωνισμού·
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Or.en

Τροπολογία 50
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε 
κράτος μέλος πλήττεται από τις συνέπειες 
των δικών του μέτρων δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και της ταυτόχρονης ταχείας 
εξυγίανσης που διενεργήθηκε στα άλλα 
κράτη μέλη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα
δημοσιονομικής πειθαρχίας με 
διαφορετικό τρόπο και ότι όλα τα κράτη 
μέλη καλούνται να αντιμετωπίσουν 
δημοσιονομικές δευτερογενείς επιπτώσεις 
διακρατικού χαρακτήρα·

Or.en

Τροπολογία 51
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε 
κράτος μέλος πλήττεται από τις συνέπειες 
των δικών του μέτρων δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και της ταυτόχρονης ταχείας 
εξυγίανσης που διενεργήθηκε στα άλλα 
κράτη μέλη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα 
κράτη μέλη πλήττονται σε 
βραχυπρόθεσμο μόνο ορίζοντα από τις 
συνέπειες της απαραίτητης
δημοσιονομικής σταθεροποίησης, ενώ 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ταχεία
δημοσιονομική εξυγίανση και οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
διενεργήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη θα 
έχουν θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις 
και θα περιορίσουν το φαινόμενο του 
παραγκωνισμού σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

Or.en

Τροπολογία 52
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε κράτος 
μέλος πλήττεται από τις συνέπειες των 
δικών του μέτρων δημοσιονομικής 
πειθαρχίας και της ταυτόχρονης ταχείας 
εξυγίανσης που διενεργήθηκε στα άλλα 
κράτη μέλη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κάθε κράτος 
μέλος υφίσταται τις συνέπειες των δικών 
του μέτρων δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και της ταυτόχρονης ταχείας εξυγίανσης 
που διενεργήθηκε στα άλλα κράτη μέλη, 
και τούτο ισχύει ιδίως στην περίπτωση 
των χωρών που βρίσκονται σε σοβαρή 
οικονομική δυσπραγία·

Or.en

Τροπολογία 53
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας 
μειώνει τη ζήτηση, τους μισθούς και τις 
τιμές ενώ αυξάνει την ανεργία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας 
αποσκοπεί στη διατήρηση του ρυθμού 
αύξησης των δημόσιων δαπανών σε 
χαμηλότερο επίπεδο από τη 
μεσοπρόθεσμη τάση αύξησης του ΑΕΠ·

Or.en

Τροπολογία 54
Gunnar Hökmark
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δημοσιονομικής 
αυστηρότητας μειώνει τη ζήτηση, τους 
μισθούς και τις τιμές ενώ αυξάνει την 
ανεργία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η 
διαρθρωτική μεταρρύθμιση είναι 
απαραίτητες εάν τα επιμέρους κράτη 
μέλη και η ΕΕ συνολικά επιδιώκουν να 
επανέλθουν σε τροχιά μακροπρόθεσμης 
ανάπτυξης και ευημερίας· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οιαδήποτε αβεβαιότητα ως 
προς τη δέσμευση ενός κράτους μέλους 
έναντι της θέσπισης των 
μεταρρυθμιστικών διαδικασιών θα ήταν 
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επιζήμια για τις επενδυτικές τάσεις και 
τις οικονομικές ευκαιρίες του εν λόγω 
κράτους μέλους·

Or.en

Τροπολογία 55
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας 
μειώνει τη ζήτηση, τους μισθούς και τις 
τιμές ενώ αυξάνει την ανεργία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας 
μειώνει τη συνολική ζήτηση και 
δημιουργεί πτωτικές πιέσεις στους
μισθούς και τις τιμές ενώ αυξάνει την 
ανεργία·

Or.en

Τροπολογία 56
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας 
μειώνει τη ζήτηση, τους μισθούς και τις 
τιμές ενώ αυξάνει την ανεργία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας 
κατατείνει στο πάγωμα ή στη μείωση των 
μισθών και των τιμών, αυξάνοντας 
συνεπώς την ανταγωνιστικότητα, και ότι 
πρέπει να επιτευχθεί κατάλληλη 
ισορροπία ώστε να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της προσωρινής μείωσης της 
συνολικής ζήτησης και της αύξησης της 
ανεργίας, ιδίως στους οικονομικούς 
τομείς στους οποίους πρέπει να επέλθουν 
περικοπές·

Or.en

Τροπολογία 57
Derk Jan Eppink
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δημοσιονομικής 
αυστηρότητας μειώνει τη ζήτηση, τους 
μισθούς και τις τιμές ενώ αυξάνει την 
ανεργία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
δημοσιονομικές πολιτικές έχουν 
επιπτώσεις στη ζήτηση, τους μισθούς, τις 
τιμές και την ανεργία·

Or.en

Τροπολογία 58
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω
στρατηγική δημοσιονομικής 
αυστηρότητας μειώνει τη ζήτηση, τους 
μισθούς και τις τιμές ενώ αυξάνει την 
ανεργία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οιαδήποτε
στρατηγική δημοσιονομικής εξυγίανσης
εντάσσεται στο πλαίσιο της αναγκαίας 
εσωτερικής υποτίμησης σε ορισμένα 
κράτη μέλη, οδηγώντας στην ενίσχυση 
της απασχόλησης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης στο μέλλον·

Or.en

Τροπολογία 59
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω
στρατηγική δημοσιονομικής αυστηρότητας 
μειώνει τη ζήτηση, τους μισθούς και τις 
τιμές ενώ αυξάνει την ανεργία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
δημοσιονομικής αυστηρότητας σε 
ορισμένα κράτη μέλη μειώνει τη ζήτηση, 
τους μισθούς και τις τιμές ενώ αυξάνει την 
ανεργία σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπερβολικά 
υψηλά ποσοστά δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής 
για την άσκηση νέων δραστηριοτήτων 
και την υλοποίηση νέων επενδύσεων·
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Or.en

Τροπολογία 60
Mojca Kleva Kekuš
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική 
οικονομική ευημερία της Ευρώπης 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητά της να αξιοποιεί στο έπακρο 
το εργατικό δυναμικό της, μέσω, μεταξύ 
άλλων, της αύξησης της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας·

Or.en

Τροπολογία 61
Philippe De Backer
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
πρόσφατες έρευνες του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) είναι 
προτιμότερη η σταδιακή και ομαλή 
δημοσιονομική εξυγίανση από τη 
στρατηγική μείωσης των ανισορροπιών 
των δημοσίων οικονομικών με υπερβολικά
γρήγορο και απότομο τρόπο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 
γεγονός ότι είναι προτιμότερη η σταδιακή 
και ομαλή δημοσιονομική εξυγίανση από 
τη στρατηγική μείωσης των ανισορροπιών 
των δημοσίων οικονομικών με γρήγορο 
και απότομο τρόπο, η κατάσταση της 
οικονομίας ορισμένων κρατών μελών δεν 
επιτρέπει την εφαρμογή εναλλακτικών 
λύσεων για την ανάκτηση της πρόσβασης 
στην αγορά και την επάνοδο των 
επενδύσεων·

Or.en

Τροπολογία 62
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
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πρόσφατες έρευνες του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) είναι 
προτιμότερη η σταδιακή και ομαλή 
δημοσιονομική εξυγίανση από τη 
στρατηγική μείωσης των ανισορροπιών 
των δημοσίων οικονομικών με υπερβολικά 
γρήγορο και απότομο τρόπο·

πρόσφατες έρευνες του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) είναι 
προτιμότερη η σταδιακή και ομαλή 
δημοσιονομική εξυγίανση από τη 
στρατηγική μείωσης των ανισορροπιών 
των δημοσίων οικονομικών με υπερβολικά 
γρήγορο και απότομο τρόπο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα υφιστάμενα μέσα 
συμβάλλουν ήδη στην εν λόγω 
εξομάλυνση·

Or.en

Τροπολογία 63
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
πρόσφατες έρευνες του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) είναι 
προτιμότερη η σταδιακή και ομαλή 
δημοσιονομική εξυγίανση από τη 
στρατηγική μείωσης των ανισορροπιών 
των δημοσίων οικονομικών με υπερβολικά 
γρήγορο και απότομο τρόπο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
τις ενδείξεις πρόσφατων ερευνών του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 
είναι προτιμότερη η σταδιακή και ομαλή 
δημοσιονομική εξυγίανση από τη 
στρατηγική μείωσης των ανισορροπιών 
των δημοσίων οικονομικών με υπερβολικά 
γρήγορο και απότομο τρόπο και ότι, ως εκ 
τούτου, απαιτείται η εξασφάλιση της 
βέλτιστης ταχύτητας σε κάθε κράτος 
μέλος, συνεκτιμώντας τον ειδικό ανά 
χώρα συνδυασμό οριακών συνθηκών·

Or.en

Τροπολογία 64
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
για το 2011 αντικατοπτρίζει τις τεράστιες 
ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στη ζώνη του ευρώ· 

διαγράφεται
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λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριετής μέσος 
όρος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ δείχνει 
μεγάλα πλεονάσματα μόνο για τρεις 
χώρες (Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες: 
+7,5 και Γερμανία: +5,9) με τις 
περισσότερες από τις άλλες χώρες να 
έχουν αρνητικά αποτελέσματα·

Or.en

Τροπολογία 65
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
για το 2011 αντικατοπτρίζει τις τεράστιες
ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στη ζώνη του ευρώ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριετής μέσος 
όρος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ δείχνει 
μεγάλα πλεονάσματα μόνο για τρεις 
χώρες (Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες: 
+7,5 και Γερμανία: +5,9) με τις 
περισσότερες από τις άλλες χώρες να 
έχουν αρνητικά αποτελέσματα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
για το 2011 αντικατοπτρίζει τις κυριότερες 
ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στη ζώνη του ευρώ·

Or.en

Τροπολογία 66
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
για το 2011 αντικατοπτρίζει τις τεράστιες 
ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στη ζώνη του ευρώ· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
για το 2011 αντικατοπτρίζει τις τεράστιες 
ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στη ζώνη του ευρώ· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριετής μέσος 
όρος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ δείχνει 
μεγάλα πλεονάσματα μόνο για τρεις 
χώρες (Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες: 
+7,5 και Γερμανία: +5,9) με τις
περισσότερες από τις άλλες χώρες να
έχουν αρνητικά αποτελέσματα·

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριετής μέσος 
όρος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ δείχνει 
ότι οι περισσότερες χώρες έχουν αρνητικά 
αποτελέσματα·

Or.en

Τροπολογία 67
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
για το 2011 αντικατοπτρίζει τις τεράστιες 
ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στη ζώνη του ευρώ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριετής μέσος 
όρος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ δείχνει 
μεγάλα πλεονάσματα μόνο για τρεις χώρες 
(Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες: +7,5 και 
Γερμανία: +5,9) με τις περισσότερες από 
τις άλλες χώρες να έχουν αρνητικά 
αποτελέσματα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) 
για το 2011 αντικατοπτρίζει τις τεράστιες 
ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ιδίως στη ζώνη του ευρώ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τριετής μέσος 
όρος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ δείχνει 
μεγάλα πλεονάσματα μόνο για τρεις χώρες 
(Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες: +7,5 και 
Γερμανία: +5,9) με τις περισσότερες από 
τις άλλες χώρες να έχουν αρνητικά 
αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθεί να εκκρεμεί η 
εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση της 
ασύμμετρης προσέγγισης, στο πλαίσιο 
της ΔΜΑ, όσον αφορά τα ελλείμματα και 
τα πλεονάσματα·

Or.en

Τροπολογία 68
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά 
των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών 
(ΥΦΧ) παρουσιάζουν μείζονες 
διαφοροποιήσεις σε ολόκληρη την ΟΝΕ·

Or.en

Τροπολογία 69
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την 
εσωτερική αγορά και το κοινό νόμισμα 
κατανέμονται ανομοιόμορφα στα κράτη 
μέλη, μειώνοντας το περιθώριο ελιγμών 
των πιο αδύναμων οικονομιών 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 
κρίση·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 70
Ramon Tremosa i Balcells
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την 
εσωτερική αγορά και το κοινό νόμισμα 
κατανέμονται ανομοιόμορφα στα κράτη 
μέλη, μειώνοντας το περιθώριο ελιγμών 
των πιο αδύναμων οικονομιών 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 
κρίση·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 71
Werner Langen
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την εσωτερική 
αγορά και το κοινό νόμισμα κατανέμονται 
ανομοιόμορφα στα κράτη μέλη, 
μειώνοντας το περιθώριο ελιγμών των πιο 
αδύναμων οικονομιών προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν την κρίση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την εσωτερική 
αγορά και το κοινό νόμισμα παρουσιάζουν 
διασπορά λόγω των προβληματικών 
εγχώριων δημοσιονομικών και 
οικονομικών πολιτικών που έχουν 
εφαρμόσει κατά το παρελθόν τα εν λόγω 
κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 72
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την 
εσωτερική αγορά και το κοινό νόμισμα 
κατανέμονται ανομοιόμορφα στα κράτη 
μέλη, μειώνοντας το περιθώριο ελιγμών 
των πιο αδύναμων οικονομιών 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 
κρίση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη από 
την εσωτερική αγορά και το κοινό νόμισμα 
κατανέμονται ανομοιόμορφα στα κράτη 
μέλη·

Or.en

Τροπολογία 73
Burkhard Balz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την εσωτερική 
αγορά και το κοινό νόμισμα κατανέμονται 
ανομοιόμορφα στα κράτη μέλη, 
μειώνοντας το περιθώριο ελιγμών των πιο 
αδύναμων οικονομιών προκειμένου να 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την εσωτερική 
αγορά και το κοινό νόμισμα κατανέμονται 
ανομοιόμορφα στα κράτη μέλη, εξαιτίας 
επίσης των διαφορετικών επιπέδων 
ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης 



PE502.108v02-00 34/152 AM\923070EL.doc

EL

αντιμετωπίσουν την κρίση· ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών·

Or.en

Τροπολογία 74
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την 
εσωτερική αγορά και το κοινό νόμισμα 
κατανέμονται ανομοιόμορφα στα κράτη 
μέλη, μειώνοντας το περιθώριο ελιγμών 
των πιο αδύναμων οικονομιών 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 
κρίση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω 
ελευθέρωση των υπηρεσιών αναμένεται 
να προωθήσει την εξέλιξη της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτρέψει σε 
όλα τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
πλήρως όλες τις δυνατότητές της·

Or.en

Τροπολογία 75
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, τα κέρδη από την
εσωτερική αγορά και το κοινό νόμισμα 
κατανέμονται ανομοιόμορφα στα κράτη 
μέλη, μειώνοντας το περιθώριο ελιγμών 
των πιο αδύναμων οικονομιών 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τα παραπάνω, η ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών στην εσωτερική αγορά και 
στη ζώνη του ευρώ διαφοροποιείται σε 
μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, 
μειώνοντας το περιθώριο ελιγμών των πιο 
αδύναμων οικονομιών προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν την κρίση·

Or.en

Τροπολογία 76
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
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λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 
έως το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες 
του ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να 
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης και ενώ υπάρχει μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα 
απαιτείται η επαναξιολόγηση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν·

εξυγίανσης που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου·

Or.en

Τροπολογία 77
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης και ενώ υπάρχει μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα 
απαιτείται η επαναξιολόγηση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική συρρίκνωση στην Ελλάδα 
από το 2010 έως το 2012 ισοδυναμεί με 18 
μονάδες του ΑΕγχΠ, ενώ στην 
Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία με 
7,5, 6,5 και 4,8 μονάδες του ΑΕγχΠ 
αντίστοιχα, με μεγάλη κοινωνική 
αναταραχή, ωστόσο διαπιστώνεται επί 
του παρόντος θετική εξέλιξη και
υπάρχουν ορισμένα σημεία βελτίωσης της 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης·

Or.en

Τροπολογία 78
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να 
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης και ενώ υπάρχει μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα 
απαιτείται η επαναξιολόγηση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, με 
σημαντικά σημεία βελτίωσης της 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα· 
ως αποτέλεσμα απαιτείται η συνέχιση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν·

Or.en

Τροπολογία 79
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης και ενώ υπάρχει μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα 
απαιτείται η επαναξιολόγηση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, αλλά 
υπάρχουν σημεία βελτίωσης της 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης, τα οποία καταδεικνύουν ότι 
οι χώρες πρέπει να συνεχίσουν την πορεία 
προσαρμογής·

Or.en

Τροπολογία 80
Derk Jan Eppink
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να 
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης και ενώ υπάρχει μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα 
απαιτείται η επαναξιολόγηση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
εξυγίανσης που εγκρίθηκαν από ορισμένα
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να 
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης και ενώ υπάρχει μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα 
απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν·

Or.en

Τροπολογία 81
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να 
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης και ενώ υπάρχει μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα 
απαιτείται η επαναξιολόγηση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 
λιτότητας που εγκρίθηκαν από διάφορα 
κράτη μέλη έχουν λάβει διαστάσεις άνευ 
προηγουμένου: η δημοσιονομική 
συρρίκνωση στην Ελλάδα από το 2010 έως 
το 2012 ισοδυναμεί με 18 μονάδες του 
ΑΕγχΠ, ενώ στην Πορτογαλία, την 
Ισπανία και την Ιταλία με 7,5, 6,5 και 4,8 
μονάδες του ΑΕγχΠ αντίστοιχα, χωρίς να 
υπάρχουν σημαντικά σημεία βελτίωσης 
της οικονομικής και δημοσιονομικής 
κατάστασης και ενώ υπάρχει μεγάλη 
κοινωνική αναταραχή· ως αποτέλεσμα 
απαιτείται η επαναξιολόγηση των 
πολιτικών που επιβλήθηκαν· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα 
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έχουν παρουσιάσει εν γένει βελτίωση·

Or.en

Τροπολογία 82
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
επιτόκια παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις 
εντός της ζώνης του ευρώ και ότι 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη 
βιώσιμα επίπεδα για κάποια κράτη μέλη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 
προσπάθειες μεταρρύθμισης και 
εξυγίανσης εκ μέρους των κρατών μελών, 
οι αγορές κρατικών ομολόγων της ζώνης 
του ευρώ βρίσκονται σε δυσπραγία, όπως 
αντικατοπτρίζεται στις υψηλές 
επιτοκιακές αποκλίσεις (spreads) και τη 
μεταβλητότητα των επιτοκίων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο άμεσος 
καταλυτικός παράγοντας και το βαθύτερο 
αίτιο των πρωτοφανών διαφοροποιήσεων 
ήταν οι ανησυχίες των 
χρηματοπιστωτικών αγορών σχετικά με 
την ευρωστία των δημόσιων οικονομικών 
σε κάποια κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 83
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
επιτόκια παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις 
εντός της ζώνης του ευρώ και ότι 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη 
βιώσιμα επίπεδα για κάποια κράτη μέλη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
επιτόκια παρουσιάζουν πρωτοφανείς
διαφοροποιήσεις εντός της ζώνης του ευρώ 
και ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη 
βιώσιμα επίπεδα για κάποια κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση 
των οριστικών νομισματικών 
συναλλαγών (ΟΝΣ) δεν είχε διόλου 
ευκαταφρόνητη επίδραση στη μείωση 
των επιτοκιακών αποκλίσεων (spreads)· 
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Or.en

Τροπολογία 84
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
επιτόκια παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις 
εντός της ζώνης του ευρώ και ότι 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη 
βιώσιμα επίπεδα για κάποια κράτη μέλη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
επιτόκια παρουσιάζουν εντός της ζώνης 
του ευρώ πρωτοφανείς διαφοροποιήσεις, 
οι οποίες αντικατοπτρίζουν τους 
κινδύνους που συνδέονται με τα 
αντίστοιχα ομόλογα·

Or.en

Τροπολογία 85
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά 
επιτόκια παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις 
εντός της ζώνης του ευρώ και ότι 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη 
βιώσιμα επίπεδα για κάποια κράτη μέλη·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα
εθνικά επιτόκια παρουσιάζουν μείζονες
διαφοροποιήσεις εντός της ζώνης του ευρώ 
και ότι εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη 
βιώσιμα επίπεδα για κάποια κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 86
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κενό 
ανταγωνιστικότητας στο εσωτερικό της 
ζώνης του ευρώ αποτυπώνεται στις 
διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν τα 
εθνικά επιτόκια·

Or.en
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Τροπολογία 87
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά 
εθνικά επιτόκια σε ορισμένα κράτη μέλη 
της ζώνης του ευρώ οφείλονται στην 
πιθανολογούμενη έλλειψη αξιοπιστίας 
των εν λόγω κρατών μελών όσον αφορά 
την ικανότητά τους να προβούν σε 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

Or.en

Τροπολογία 88
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του 
ευρώ δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει 
τη συνολική μείωση των εθνικών 
επιτοκίων κατά την πρώτη δεκαετία 
κυκλοφορίας του ευρώ για να καλύψει το 
κενό ανταγωνιστικότητας, το οποίο 
αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στα 
ανυποχώρητα υψηλά ελλείμματα 
τρεχουσών συναλλαγών και στο ταχέως 
αυξανόμενο κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος·

Or.en

Τροπολογία 89
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΕ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΕδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή 
των υπό εξέλιξη προγραμμάτων 
προσαρμογής σε ορισμένες χώρες θα 
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ήταν λιγότερο δυσχερής από πολιτική, 
οικονομική και κοινωνική σκοπιά, εάν 
είχε αξιοποιηθεί προς τον σκοπό αυτόν το 
θετικό οικονομικό κλίμα που επικρατούσε 
κατά την πρώτη δεκαετία της 
κυκλοφορίας του ευρώ·

Or.en

Τροπολογία 90
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε 
να είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές 
χώρες να μοιραστούν το βάρος της 
προσαρμογής τονώνοντας την εσωτερική 
ζήτησή τους, ιδίως προσαρμόζοντας τους 
μισθούς τους·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 91
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε 
να είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές 
χώρες να μοιραστούν το βάρος της 
προσαρμογής τονώνοντας την εσωτερική 
ζήτησή τους, ιδίως προσαρμόζοντας τους 
μισθούς τους·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 92
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές χώρες 
να μοιραστούν το βάρος της προσαρμογής 
τονώνοντας την εσωτερική ζήτησή τους, 
ιδίως προσαρμόζοντας τους μισθούς τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές χώρες 
να μοιραστούν το βάρος της προσαρμογής 
τονώνοντας την εσωτερική ζήτησή τους, 
ιδίως προσαρμόζοντας τους μισθούς τους 
και προάγοντας τις επενδύσεις με 
προσανατολισμό προς τους τομείς που 
ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
αυξάνοντας επίσης τη συνολική 
αποδοτικότητα κεφαλαίου και πόρων·

Or.en

Τροπολογία 93
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές
χώρες να μοιραστούν το βάρος της 
προσαρμογής τονώνοντας την εσωτερική 
ζήτησή τους, ιδίως προσαρμόζοντας τους 
μισθούς τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε
όλες οι χώρες να βελτιώσουν τα εγχώρια 
δημοσιονομικά τους πλαίσια·

Or.en

Τροπολογία 94
Burkhard Balz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές χώρες 
να μοιραστούν το βάρος της προσαρμογής 
τονώνοντας την εσωτερική ζήτησή τους, 
ιδίως προσαρμόζοντας τους μισθούς 
τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές χώρες 
να μοιραστούν το βάρος της προσαρμογής 
τονώνοντας την εσωτερική ζήτησή τους, 
ενώ οι χώρες με αρνητικό ισοζύγιο 
λογαριασμών θα έπρεπε να κληθούν να 
εφαρμόσουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους
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τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στις 
διεθνείς αγορές·

Or.en

Τροπολογία 95
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές χώρες 
να μοιραστούν το βάρος της προσαρμογής 
τονώνοντας την εσωτερική ζήτησή τους, 
ιδίως προσαρμόζοντας τους μισθούς τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές χώρες 
να μοιραστούν το βάρος της προσαρμογής, 
τόσο του δημοσιονομικού όσο και του 
εξωτερικού ισοζυγίου, τονώνοντας την 
εσωτερική ζήτησή τους, ιδίως αυξάνοντας
τους μισθούς τους·

Or.en

Τροπολογία 96
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές 
χώρες να μοιραστούν το βάρος της 
προσαρμογής τονώνοντας την εσωτερική 
ζήτησή τους, ιδίως προσαρμόζοντας τους 
μισθούς τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες
πλεονασματικές χώρες θα έπρεπε να είχαν 
μοιραστεί το βάρος της προσαρμογής, όχι 
μόνο με τη χρήση δημοσιονομικών 
μέσων, αλλά τονώνοντας εξίσου τη δική 
τους εσωτερική ζήτηση, ιδίως 
προσαρμόζοντας τους μισθούς τους·

Or.en

Τροπολογία 97
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έπρεπε να 
είχε ζητηθεί από τις πλεονασματικές 

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
πλεονασματικές χώρες τελούν εξίσου υπό
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χώρες να μοιραστούν το βάρος της 
προσαρμογής τονώνοντας την εσωτερική 
ζήτησή τους, ιδίως προσαρμόζοντας τους 
μισθούς τους·

διαδικασία προσαρμογής, ιδίως
προσαρμόζοντας τους μισθούς τους·

Or.en

Τροπολογία 98
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή δεν 
κατόρθωσε να προβάλει πειστικά 
επιχειρήματα για το ότι οι επιλογές 
πολιτικής που επιβάλλονται θα έχουν 
αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου 
και για το ότι θα επηρεάσουν την 
κοινωνία με δίκαιο και αποδεκτό τρόπο·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 99
Ramon Tremosa i Balcells
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή δεν 
κατόρθωσε να προβάλει πειστικά 
επιχειρήματα για το ότι οι επιλογές 
πολιτικής που επιβάλλονται θα έχουν 
αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου 
και για το ότι θα επηρεάσουν την 
κοινωνία με δίκαιο και αποδεκτό τρόπο·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 100
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή δεν 
κατόρθωσε να προβάλει πειστικά 
επιχειρήματα για το ότι οι επιλογές 
πολιτικής που επιβάλλονται θα έχουν 
αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου 
και για το ότι θα επηρεάσουν την 
κοινωνία με δίκαιο και αποδεκτό τρόπο·

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή προτείνει 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας·

Or.en

Τροπολογία 101
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή δεν 
κατόρθωσε να προβάλει πειστικά 
επιχειρήματα για το ότι οι επιλογές 
πολιτικής που επιβάλλονται θα έχουν 
αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου 
και για το ότι θα επηρεάσουν την 
κοινωνία με δίκαιο και αποδεκτό τρόπο·

ΙΖ. εκτιμώντας ότι οι επιλογές πολιτικής 
που επιβάλλονται θα έχουν αποτελέσματα 
με την πάροδο του χρόνου·

Or.en

Τροπολογία 102
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή δεν 
κατόρθωσε να προβάλει πειστικά 
επιχειρήματα για το ότι οι επιλογές 
πολιτικής που επιβάλλονται θα έχουν 
αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου 
και για το ότι θα επηρεάσουν την 
κοινωνία με δίκαιο και αποδεκτό τρόπο·

ΙΖ. εκτιμώντας ότι οι επιλογές πολιτικής 
που έχει προκρίνει η Επιτροπή θα έχουν 
αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου·

Or.en
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Τροπολογία 103
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή δεν 
κατόρθωσε να προβάλει πειστικά 
επιχειρήματα για το ότι οι επιλογές 
πολιτικής που επιβάλλονται θα έχουν 
αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου 
και για το ότι θα επηρεάσουν την 
κοινωνία με δίκαιο και αποδεκτό τρόπο·

ΙΖ. εκτιμώντας ότι η Επιτροπή έχει 
προβάλει πειστικά επιχειρήματα για το ότι 
οι επιλογές πολιτικής που επιβάλλονται θα 
έχουν αποτελέσματα με την πάροδο του 
χρόνου και για το ότι είναι αναγκαίες·

Or.en

Τροπολογία 104
Mojca Kleva Kekuš
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημοσιονομική αυστηρότητα δεν πρέπει 
να θέτει σε κίνδυνο την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί από τις πολιτικές για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων ούτε 
να χρησιμοποιείται ως πρόφαση για τον 
περιορισμό των προσπαθειών που 
καταβάλλονται εν προκειμένω·

Or.en

Τροπολογία 105
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός 
προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει 
αδύναμος και ότι οι ιδιωτικές πιστωτικές 
ροές παραμένουν υποτονικές·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός 
προς τον ιδιωτικό τομέα είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη 
χρηματοδότηση της πραγματικής 
οικονομίας·
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Or.en

Τροπολογία 106
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός 
προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει 
αδύναμος και ότι οι ιδιωτικές πιστωτικές 
ροές παραμένουν υποτονικές·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός 
προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει 
αδύναμος και ότι οι ιδιωτικές πιστωτικές 
ροές παραμένουν υποτονικές, παρά τα 
διάφορα προγράμματα ρευστότητας που 
έχει θεσπίσει η ΕΚΤ·

Or.en

Τροπολογία 107
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός 
προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει 
αδύναμος και ότι οι ιδιωτικές πιστωτικές 
ροές παραμένουν υποτονικές·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δανεισμός 
προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει 
αδύναμος και ότι οι ιδιωτικές πιστωτικές 
ροές παραμένουν υποτονικές σε αρκετά 
κράτη μέλη·

Or.en

Τροπολογία 108
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να τις στηρίζουν μειώνοντας 
τον διοικητικό φόρτο που επωμίζονται·
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Or.en

Τροπολογία 109
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΗ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΗα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσαρμογή πρέπει να εκλαμβάνεται ως 
αξιόπιστη διαδικασία εφόσον επιδιώκεται 
η επαναφορά των επενδυτικών ροών·

Or.en

Τροπολογία 110
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
συμβολής των φορολογουμένων έχει 
σχεδόν εξαντληθεί σε πολλά κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
εκτιμήσεις η ευρωπαϊκή παραοικονομία 
αντιστοιχεί στο 22,1% της συνολικής 
οικονομικής δραστηριότητας και ότι η 
συνεπακόλουθη απώλεια του φόρου 
εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε περίπου ένα 
τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
συμβολής των φορολογουμένων υφίσταται 
έντονες πιέσεις σε πολλά κράτη μέλη και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι προσφέρονται, 
παρ’ όλα αυτά, προοπτικές για πιο δίκαιη 
και ισορροπημένη κατανομή των 
προσπαθειών σε όλα τα κράτη μέλη, 
ούτως ώστε να μετριαστεί η φορολογική 
επιβάρυνση της εργασίας και να αυξηθεί 
η αντίστοιχη επιβάρυνση για τις 
ρυπογόνες δραστηριότητες και 
γενικότερα για τις δραστηριότητες που 
δημιουργούν δαπανηρές αρνητικές 
εξωτερικές επιδράσεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η 
ευρωπαϊκή παραοικονομία αντιστοιχεί στο 
22,1% της συνολικής οικονομικής 
δραστηριότητας και ότι η συνεπακόλουθη 
απώλεια του φόρου εκτιμάται ότι 
αντιστοιχεί σε περίπου ένα 
τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως·

Or.en
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Τροπολογία 111
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΘ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
συμβολής των φορολογουμένων έχει 
σχεδόν εξαντληθεί σε πολλά κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
εκτιμήσεις η ευρωπαϊκή παραοικονομία 
αντιστοιχεί στο 22,1% της συνολικής 
οικονομικής δραστηριότητας και ότι η 
συνεπακόλουθη απώλεια του φόρου 
εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε περίπου ένα 
τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
συμβολής των φορολογουμένων έχει 
σχεδόν εξαντληθεί σε πολλά κράτη μέλη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
εκτιμήσεις η ευρωπαϊκή παραοικονομία 
αντιστοιχεί στο 22,1% της συνολικής 
οικονομικής δραστηριότητας και ότι η 
συνεπακόλουθη απώλεια του φόρου 
εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε περίπου ένα 
τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
απλουστευμένα και προβλέψιμα 
συστήματα χαμηλής φορολόγησης 
βελτιώνουν τη φορολογική συμμόρφωση·

Or.en

Τροπολογία 112
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Κ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 
(ΕΕΑ 2013) επιδιώκει να καθορίσει τις 
οικονομικές και κοινωνικές
προτεραιότητες για το 2013·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 
(ΕΕΑ 2013) επιδιώκει να καθορίσει τις 
οικονομικές προτεραιότητες για το 2013·

Or.en

Τροπολογία 113
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα 

διαγράφεται
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πρέπει να αναπτυχθεί μαζί με τους
πυλώνες της αλληλεγγύης και της 
δημοκρατίας·

Or.en

Τροπολογία 114
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα
πρέπει να αναπτυχθεί μαζί με τους 
πυλώνες της αλληλεγγύης και της 
δημοκρατίας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευνοϊκή για 
την ανάπτυξη δημοσιονομική πειθαρχία
χρειάζεται να συμβαδίζει με 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ενισχύουν την ανάπτυξη·

Or.en

Τροπολογία 115
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει 
να αναπτυχθεί μαζί με τους πυλώνες της 
αλληλεγγύης και της δημοκρατίας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει 
να αναπτυχθεί μαζί με τους πυλώνες της 
ανάπτυξης και της δημοκρατίας·

Or.en

Τροπολογία 116
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει 
να αναπτυχθεί μαζί με τους πυλώνες της 
αλληλεγγύης και της δημοκρατίας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πυλώνας 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας θα πρέπει 
να αναπτυχθεί μαζί με τους πυλώνες της 
αλληλεγγύης και της δημοκρατίας σε κάθε 
κράτος μέλος·
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Τροπολογία 117
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο 
που η ενιαία αγορά αποτελεί την 
κινητήρια δύναμη της ΕΕ για την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης μέσω οικονομιών κλίμακας 
και μεγαλύτερου ανταγωνισμού, τα κράτη 
μέλη εφησυχάζουν ως προς την εφαρμογή
της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά, 
ιδίως της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

Or.en

Τροπολογία 118
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίσει 
εθνική ενότητα επί της οικείας 
στρατηγικής μεταρρύθμισης, ούτως ώστε 
η εν λόγω στρατηγική να γίνει κατανοητή 
και αποδεκτή από τους πολίτες και τους 
διάφορους οικονομικούς παράγοντες, 
αποφεύγοντας κατά τον τρόπο αυτόν 
διχόνοιες, αντιρρήσεις και ενέργειες που 
βασίζονται αποκλειστικά σε 
βραχυπρόθεσμα ιδιοτελή κίνητρα, 
στοιχεία τα οποία συνιστούν απειλή για 
την επίτευξη των καθορισμένων στόχων·

Or.en

Τροπολογία 119
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΚΑα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
του ανταγωνισμού που βασίζεται στις 
αρχές των ανοικτών αγορών και των 
ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλους τους 
τομείς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 
απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς·

Or.en

Τροπολογία 120
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. επικροτεί το πνεύμα που διέπει την 
Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 
(ΕΕΑ) 2013, όπως την υπέβαλε η 
Επιτροπή· εκτιμά ότι πρόκειται για την 
κατάλληλη συνέχεια που δίνεται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2012 γενικότερα και 
στην ΕΕΑ 2012 ειδικότερα· εκφράζει πιο 
συγκεκριμένα την ικανοποίησή του για 
την περαιτέρω σαφήνεια που προσδίδεται 
στις ειδικές ανά χώρα στρατηγικές που 
υπέβαλε η Επιτροπή θέτοντας ως 
προτεραιότητα την πρόοδο στις χώρες 
της ζώνης του ευρώ, καθώς και την 
πρόοδο υπό διαρθρωτικούς και όχι υπό 
ονομαστικούς όρους·

Or.en

Τροπολογία 121
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
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κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι 
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που 
αναφέρει η Επιτροπή είναι ακριβείς·
προειδοποιεί για τον κίνδυνο της 
συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της 
οικονομικής δραστηριότητας κατά το 
επόμενο έτος, η οποία θα προκύψει από 
το συνολικό αρνητικό αποτέλεσμα 
σημαντικών και ταυτόχρονα 
φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη 
του ευρώ·

κρίση· τονίζει ότι οι λύσεις που 
εστιάζονται ειδικά στην υφιστάμενη 
κρίση του δημόσιου χρέους και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα πρέπει να 
συνδυάζονται με μέτρα για την ενίσχυση 
της ανάπτυξης, ούτως ώστε να βελτιωθεί 
η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και να ανακτηθεί η 
εμπιστοσύνη·

Or.en

Τροπολογία 122
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς·  προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό 
αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και 
ταυτόχρονα φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη 
του ευρώ·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη
ανάπτυξη είναι αναγκαία για την έξοδο 
από την κρίση και υπογραμμίζει τις
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, η οποία θα προκύψει από 
το συνολικό αρνητικό αποτέλεσμα της 
ενδεχόμενης παρέκκλισης από την πορεία 
της δημοσιονομικής εξυγίανσης και των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Or.en

Τροπολογία 123
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
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ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι 
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό 
αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και 
ταυτόχρονα φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη του 
ευρώ·

ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η γενική 
μεταστροφή προς τομείς και 
δραστηριότητες που προάγουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και προσφέρουν 
πράσινες θέσεις απασχόλησης είναι 
αναγκαία για την έξοδο από την κρίση, 
ωστόσο διατηρεί επιφυλάξεις για το αν οι 
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό 
αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και 
ταυτόχρονα φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη την ΕΕ και
τη ζώνη του ευρώ·

Or.en

Τροπολογία 124
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι 
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό 
αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και 
ταυτόχρονα φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη 
του ευρώ·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι 
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος εάν 
δεν τονωθεί εν τω μεταξύ περαιτέρω η 
βιώσιμη ανάκαμψη·

Or.en

Τροπολογία 125
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι 
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό 
αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και 
ταυτόχρονα φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη του 
ευρώ·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι 
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, 
καθώς και της επακόλουθης επιδείνωσης 
των δημοσιονομικών προβλημάτων, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό 
αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και 
ταυτόχρονα φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη του 
ευρώ·

Or.en

Τροπολογία 126
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό 
αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και 
ταυτόχρονα φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη 
του ευρώ·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση και συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις 
ανάκαμψης· προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
υποτροπής κατά το επόμενο έτος, η οποία 
θα προκύψει από την πλημμελή 
ενδεχομένως εφαρμογή των 
προγραμμάτων προσαρμογής και των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Or.en

Τροπολογία 127
Derk Jan Eppink
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που η
ΕΕΑ 2013 αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη 
είναι αναγκαία για την έξοδο από την 
κρίση, ωστόσο αμφιβάλλει για το αν οι 
θετικές ενδείξεις ανάκαμψης που αναφέρει 
η Επιτροπή είναι ακριβείς· προειδοποιεί 
για τον κίνδυνο της συνεχιζόμενης 
συρρίκνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το επόμενο έτος, η 
οποία θα προκύψει από το συνολικό 
αρνητικό αποτέλεσμα σημαντικών και 
ταυτόχρονα φιλοκυκλικών περικοπών του 
προϋπολογισμού σε ολόκληρη τη ζώνη 
του ευρώ·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
έκδοση της ΕΕΑ 2013 από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τάσσεται υπέρ 
των προτεραιοτήτων που καθορίζονται 
στην εν λόγω επισκόπηση· λαμβάνει υπό 
σημείωση τις θετικές ενδείξεις ανάκαμψης 
που αναφέρει η Επιτροπή· αναγνωρίζει τον 
κίνδυνο της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης 
της οικονομικής δραστηριότητας κατά το 
επόμενο έτος·

Or.en

Τροπολογία 128
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση που ευνοεί την 
ανάπτυξη είναι αναγκαία για την έξοδο 
από την κρίση· υπενθυμίζει ότι το καίριο 
στοιχείο στη σχέση μεταξύ ανάπτυξης και 
εξυγίανσης είναι τα μέτρα που συνθέτουν 
την εξυγίανση· τονίζει, εν προκειμένω, ότι 
ο κατάλληλος συνδυασμός μέτρων από 
πλευράς δαπανών και από πλευράς 
εσόδων εξαρτάται από το εκάστοτε 
πλαίσιο, ωστόσο, η εξυγίανση που 
βασίζεται στην περικοπή των δαπανών 
και όχι στην αύξηση των εσόδων τείνει να 
είναι πιο μακροχρόνια και πιο ευνοϊκή για 
την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, αλλά πιο 
ευνοϊκή για την ύφεση βραχυπρόθεσμα·

Or.en
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Τροπολογία 129
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επικροτεί τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 
η Επιτροπή στο πλαίσιο του «σχεδίου 
στρατηγικής» της «για το μέλλον της 
ΟΝΕ» σχετικά με την έγκριση προτάσεων 
για τη σταδιακή καθιέρωση μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας της ΟΝΕ, η 
οποία θα αποβλέπει στην προώθηση της 
αλληλεγγύης και τη δημιουργία μιας 
ενωσιακής λειτουργίας αντικυκλικών 
αποτελεσμάτων και απορρόφησης των 
κραδασμών· εκτιμά ότι οι εν λόγω 
προτάσεις πρέπει να είναι πραγματικά 
φιλόδοξες και εκτεταμένες ως προς το 
μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής τους· 

Or.en

Τροπολογία 130
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. προσβλέπει στα επικείμενα μέτρα που 
έχει εξαγγείλει η Επιτροπή στο πλαίσιο 
της συνέχειας που θα δοθεί στη ρήτρα 
αναθεώρησης του «δίπτυχου» («two-
pack») για την ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών·

Or.en

Τροπολογία 131
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
συμφωνηθείσα διάταξη σχετικά με το 
«δίπτυχο» («two-pack») που αφορά την 
ποιοτική βελτίωση της εποπτείας και της 
αξιολόγησης των δημόσιων οικονομικών, 
καθώς και των εκτιμήσεων 
κόστους/ωφελείας των δημόσιων 
επενδύσεων·

Or.en

Τροπολογία 132
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. επικροτεί τις συμφωνηθείσες 
διατάξεις που περιλαμβάνονται στο 
δίπτυχο («two-pack») για την ενίσχυση 
του οικονομικού διαλόγου και του 
συνολικού ελέγχου επί της διαδικασίας 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στα εθνικά 
κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· 

Or.en

Τροπολογία 133
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

διαγράφεται
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Or.en

Τροπολογία 134
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

2. εκφράζει αποδοκιμασία για την ελλιπή 
εφαρμογή στα κράτη μέλη πολιτικών και 
δράσεων που έχουν συμφωνηθεί σε 
επίπεδο ΕΕ και που εμποδίζουν την 
αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των 
συμφωνηθέντων μέτρων·

Or.en

Τροπολογία 135
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

2. ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να εξετάσουν ενδελεχώς την 
εναλλακτική δυνατότητα παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, υπό το πρίσμα τόσο του 
υφιστάμενου μακροοικονομικού πλαισίου 
και των αρνητικών δευτερογενών 
επιπτώσεων όσο και της αρχής της 
διαφοροποιημένης, έξυπνης και ευνοϊκής 
για την ανάπτυξη δημοσιονομικής 
εξυγίανσης στα κράτη μέλη,
προσφέροντας έτσι πρόσθετο προσωρινό 
περιθώριο ελιγμών για την επιστροφή στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, ούτως ώστε να 
αξιοποιηθεί πλήρως η ευελιξία που 
προβλέπεται σε περιόδους οικονομικής 
ύφεσης από το επικαιροποιημένο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or.en
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Τροπολογία 136
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο υποβολής 
προτάσεων σχετικά με τη θέσπιση 
κώδικα σύγκλισης για τις οικονομίες των 
κρατών μελών, με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη τη 
ζώνη του ευρώ μέσω δεσμευτικών 
διαβεβαιώσεων για την εφαρμογή 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Or.en

Τροπολογία 137
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει σε 
βάθος το πρόβλημα χρονικής ασυνέπειας 
της παράτασης του χρονικού περιθωρίου 
δημοσιονομικής προσαρμογής και τις 
αρνητικές επιπτώσεις της εν λόγω 
πολιτικής που θα παρατείνουν την κρίση 
και θα επιτείνουν την αβεβαιότητα για 
τους επενδυτές·

Or.en

Τροπολογία 138
Burkhard Balz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο εφαρμογής 
περαιτέρω διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, στηρίζοντας έτσι τη 
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πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη 
μέλη και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
διατηρηθεί επαρκές δυναμικό ανάπτυξης·

Or.en

Τροπολογία 139
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

2. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί και να αξιολογεί τη 
διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής·

Or.en

Τροπολογία 140
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά και να προτείνει βέλτιστους 
τρόπους για την επιστροφή στην ανάπτυξη 
και την τόνωσή της όσο το δυνατόν 
συντομότερα·

Or.en

Τροπολογία 141
Pablo Zalba Bidegain
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
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σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

σοβαρά την οικονομική κατάσταση των 
κρατών μελών προκειμένου να παρατείνει 
το χρονικό περιθώριο δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

Or.en

Τροπολογία 142
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

2. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του 
χρονικού περιθωρίου δημοσιονομικής 
προσαρμογής και συγκέντρωσης των 
σχετικών προσπαθειών στο τέλος της εν 
λόγω περιόδου, προσφέροντας έτσι 
πρόσθετο προσωρινό περιθώριο ελιγμών 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη όσο το 
δυνατόν συντομότερα·

Or.en

Τροπολογία 143
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει τις δυνητικές θετικές 
δευτερογενείς επιπτώσεις στα κράτη μέλη 
που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσκολίες σε περίπτωση που επιτραπεί σε 
κράτη μέλη με σχετικά ισχυρά δημόσια 
οικονομικά να προβούν σε επενδύσεις με 
συντονισμένο και υπεύθυνο τρόπο· εκτιμά 
ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να 
αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για τη 
διασφάλιση κοινής οικονομικής 
ανάκαμψης, ο συντονισμός της οποίας θα 
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εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Or.en

Τροπολογία 144
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει τον αυτοκαταστροφικό 
χαρακτήρα της επικρατούσας πολιτικής 
και να αναθεωρήσει τις συστάσεις 
πολιτικής της για το επόμενο έτος, όπως 
ορίζεται στην ΕΕΑ της·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 145
Ramon Tremosa i Balcells
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει τον αυτοκαταστροφικό 
χαρακτήρα της επικρατούσας πολιτικής 
και να αναθεωρήσει τις συστάσεις 
πολιτικής της για το επόμενο έτος, όπως 
ορίζεται στην ΕΕΑ της·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 146
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει τον αυτοκαταστροφικό 
χαρακτήρα της επικρατούσας πολιτικής 
και να αναθεωρήσει τις συστάσεις 

διαγράφεται
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πολιτικής της για το επόμενο έτος, όπως 
ορίζεται στην ΕΕΑ της·

Or.en

Τροπολογία 147
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει τον αυτοκαταστροφικό 
χαρακτήρα της επικρατούσας πολιτικής 
και να αναθεωρήσει τις συστάσεις 
πολιτικής της για το επόμενο έτος, όπως 
ορίζεται στην ΕΕΑ της·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 148
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναγνωρίσει τον αυτοκαταστροφικό 
χαρακτήρα της επικρατούσας πολιτικής 
και να αναθεωρήσει τις συστάσεις 
πολιτικής της για το επόμενο έτος, όπως 
ορίζεται στην ΕΕΑ της·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 149
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
τον αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα της
επικρατούσας πολιτικής και να 

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
στην επόμενη ΕΕΑ της συνολική 
εκτίμηση κόστους/ωφελείας του 
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αναθεωρήσει τις συστάσεις πολιτικής της 
για το επόμενο έτος, όπως ορίζεται στην 
ΕΕΑ της·

συνδυασμού πολιτικών που εφαρμόζονται 
σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας 
υπόψη κατά περίπτωση τις δυσμενείς 
επιπτώσεις του επικρατούντος 
συνδυασμού πολιτικών, και να 
αναθεωρήσει τις οριζόντιες συστάσεις 
πολιτικής της για το επόμενο έτος, όπως 
ορίζεται στην ΕΕΑ της·

Or.en

Τροπολογία 150
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει 
τον αυτοκαταστροφικό χαρακτήρα της 
επικρατούσας πολιτικής και να 
αναθεωρήσει τις συστάσεις πολιτικής της 
για το επόμενο έτος, όπως ορίζεται στην 
ΕΕΑ της·

3. ζητεί από την Επιτροπή να παραμείνει 
σε επαγρύπνηση όσον αφορά την πολιτική
της και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να 
αναθεωρήσει και να αποσαφηνίσει 
περαιτέρω τις συστάσεις πολιτικής της για 
το επόμενο έτος, όπως ορίζεται στην ΕΕΑ 
της·

Or.en

Τροπολογία 151
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διορθώσουν τα υπερβολικά ελλείμματά 
τους εντός των προθεσμιών που έχει 
ορίσει το Συμβούλιο·

Or.en

Τροπολογία 152
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν τα εγχώρια φορολογικά 
πλαίσιά τους με στόχο την προαγωγή 
αποτελεσματικών και βιώσιμων 
φορολογικών πολιτικών·

Or.en

Τροπολογία 153
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3γ. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να εφαρμόζουν 
διαφοροποιημένες στρατηγικές, ανάλογα 
με τη δημοσιονομική τους κατάσταση, 
και επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρούν την αύξηση των δημόσιων 
δαπανών τους σε επίπεδο χαμηλότερο 
από τη μεσοπρόθεσμη τάση αύξησης του 
ΑΕΠ·

Or.en

Τροπολογία 154
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα 
από τις πρόσφατες θεωρητικές και 
εμπειρικές εργασίες στην υπάρχουσα 

διαγράφεται
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οικονομική βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το 
ζήτημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας 
για τη χάραξη πολιτικής, καθώς οι 
εσφαλμένοι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές μπορούν να οδηγήσουν 
σε τεράστια σφάλματα πολιτικής· ζητεί 
για αυτόν τον λόγο από την Επιτροπή να 
επιτρέπει να ελέγχονται συστηματικά τα 
μακροοικονομικά μοντέλα της και οι 
προβλέψεις της από ανεξάρτητα 
ιδρύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα·

Or.en

Τροπολογία 155
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα 
από τις πρόσφατες θεωρητικές και 
εμπειρικές εργασίες στην υπάρχουσα 
οικονομική βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το 
ζήτημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας 
για τη χάραξη πολιτικής, καθώς οι 
εσφαλμένοι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές μπορούν να οδηγήσουν 
σε τεράστια σφάλματα πολιτικής· ζητεί
για αυτόν τον λόγο από την Επιτροπή να
επιτρέπει να ελέγχονται συστηματικά τα 
μακροοικονομικά μοντέλα της και οι 
προβλέψεις της από ανεξάρτητα 
ιδρύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα·

4. επικροτεί την πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), αλλά εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
εικασίες και μπορεί, στην καλύτερη 
περίπτωση, να παρέχουν επιμέρους 
κατευθύνσεις πολιτικής κατά περίπτωση 
και ανά χώρα· ζητεί από την Επιτροπή να
συνεργάζεται στενά και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα με άλλους επίσημους και 
ανεξάρτητους φορείς προβλέψεων, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια για τη 
διατύπωση κατάλληλων συστάσεων 
πολιτικής·

Or.en

Τροπολογία 156
Gunnar Hökmark
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα 
από τις πρόσφατες θεωρητικές και 
εμπειρικές εργασίες στην υπάρχουσα 
οικονομική βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το 
ζήτημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας 
για τη χάραξη πολιτικής, καθώς οι 
εσφαλμένοι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές μπορούν να οδηγήσουν 
σε τεράστια σφάλματα πολιτικής· ζητεί 
για αυτόν τον λόγο από την Επιτροπή να 
επιτρέπει να ελέγχονται συστηματικά τα 
μακροοικονομικά μοντέλα της και οι 
προβλέψεις της από ανεξάρτητα ιδρύματα 
σε τακτά χρονικά διαστήματα·

4. ζητεί από την Επιτροπή να επιτρέπει να 
ελέγχονται συστηματικά τα 
μακροοικονομικά μοντέλα της και οι 
προβλέψεις της από ανεξάρτητα ιδρύματα 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι 
εκτιμήσεις για το μέγεθος των 
δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών που 
συμπεριέλαβε το ΔΝΤ στις «παγκόσμιες 
οικονομικές προοπτικές» του (World
Economic Outlook) για τον Οκτώβριο του 
2012 αποδείχθηκαν υπερβολικά ελλιπείς 
και ανεπαρκώς αξιόπιστες, δεδομένου ότι 
στη στατιστική ανάλυση παραλείπεται η 
εξαίρεση των εκτρόπων τιμών (Ελλάδα 
και Γερμανία), με αποτέλεσμα να 
φαίνεται ότι οι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές αφορούν περισσότερο 
τη διαχείριση κρίσεων και όχι την 
ανάλυσή τους σύμφωνα με καθιερωμένη 
στατιστική μεθοδολογία·

Or.en

Τροπολογία 157
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα από 
τις πρόσφατες θεωρητικές και εμπειρικές 

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα από 
τις πρόσφατες θεωρητικές και εμπειρικές 
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εργασίες στην υπάρχουσα οικονομική 
βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό 
είναι κεντρικής σημασίας για τη χάραξη 
πολιτικής, καθώς οι εσφαλμένοι 
δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές
μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστια 
σφάλματα πολιτικής· ζητεί για αυτόν τον 
λόγο από την Επιτροπή να επιτρέπει να 
ελέγχονται συστηματικά τα 
μακροοικονομικά μοντέλα της και οι 
προβλέψεις της από ανεξάρτητα ιδρύματα
σε τακτά χρονικά διαστήματα·

εργασίες στην υπάρχουσα οικονομική 
βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό 
είναι κεντρικής σημασίας για τη χάραξη 
πολιτικής, καθώς οι εσφαλμένες 
εκτιμήσεις των δημοσιονομικών 
πολλαπλασιαστών ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε τεράστια σφάλματα 
πολιτικής· επικροτεί για αυτόν τον λόγο τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τις 
διαπραγματεύσεις επί του «δίπτυχου» 
σχετικά με την πλήρη δημοσιοποίηση εκ 
μέρους των κρατών μελών και της 
Επιτροπής των μοντέλων και των 
εικασιών που στηρίζουν τις 
μακροοικονομικές προβλέψεις, καθώς και 
τον ελεγκτικό ρόλο που ανατίθεται σε
ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια 
όσον αφορά τις εν λόγω εικασίες·

Or.en

Τροπολογία 158
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα 
από τις πρόσφατες θεωρητικές και 
εμπειρικές εργασίες στην υπάρχουσα 
οικονομική βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το 
ζήτημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας 
για τη χάραξη πολιτικής, καθώς οι 
εσφαλμένοι δημοσιονομικοί 
πολλαπλασιαστές μπορούν να οδηγήσουν 
σε τεράστια σφάλματα πολιτικής· ζητεί 
για αυτόν τον λόγο από την Επιτροπή να 
επιτρέπει να ελέγχονται συστηματικά τα 
μακροοικονομικά μοντέλα της και οι 

4. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόσφατη 
συζήτηση για το μέγεθος του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή, κυρίως 
μετά την ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα 
αυτό στις τελευταίες «παγκόσμιες 
οικονομικές προοπτικές» του (World
Economic Outlook)· θεωρεί ότι η εν λόγω 
ανάλυση είναι σημαντική για τη χάραξη 
πολιτικής, αλλά διατηρεί έντονες 
επιφυλάξεις ως προς την εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων εν προκειμένω, 
δεδομένου ότι οι υπολογισμοί εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από τις έκτροπες τιμές 
της Ελλάδας και της Γερμανίας και τα 
αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι
εξαιρετικά υψηλοί πολλαπλασιαστές δεν 
προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετική 
επιλογή χωρών ή χρονικής περιόδου· 
υπογραμμίζει ότι άλλες πρόσφατες 
θεωρητικές και εμπειρικές εργασίες στην 
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προβλέψεις της από ανεξάρτητα 
ιδρύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα·

υπάρχουσα οικονομική βιβλιογραφία, 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του 
ΔΝΤ, υποδεικνύουν ότι η δημοσιονομική 
πολιτική ενδέχεται να επηρεάζει με βραδύ 
ρυθμό την οικονομική δραστηριότητα, 
στοιχείο το οποίο εγείρει ερωτήματα 
σχετικά με τη σκοπιμότητα της ευχέρειας 
ως προς τη δημοσιονομική πολιτική για 
λόγους βαρχυπρόθεσμης 
σταθεροποίησης· επισημαίνει, επιπλέον, 
ότι τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης 
ενδέχεται να είναι αναποτελεσματικά σε 
υπερχρεωμένες χώρες· ζητεί από την 
Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια στο 
πλαίσιο των μεθοδολογιών που 
χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση του 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των 
δημόσιων δαπανών στην αύξηση του 
ΑΕΠ·

Or.en

Τροπολογία 159
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα από 
τις πρόσφατες θεωρητικές και εμπειρικές 
εργασίες στην υπάρχουσα οικονομική 
βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό 
είναι κεντρικής σημασίας για τη χάραξη 
πολιτικής, καθώς οι εσφαλμένοι 
δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές μπορούν 
να οδηγήσουν σε τεράστια σφάλματα 
πολιτικής· ζητεί για αυτόν τον λόγο από 
την Επιτροπή να επιτρέπει να ελέγχονται 
συστηματικά τα μακροοικονομικά 

4. πιστεύει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
πρόσφατη συζήτηση για το μέγεθος του 
δημοσιονομικού πολλαπλασιαστή, κυρίως 
μετά την ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα 
αυτό στις τελευταίες «παγκόσμιες 
οικονομικές προοπτικές» του (World
Economic Outlook), παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα από 
τις πρόσφατες θεωρητικές και εμπειρικές 
εργασίες στην υπάρχουσα οικονομική 
βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό 
είναι κεντρικής σημασίας για τη χάραξη 
πολιτικής, καθώς οι εσφαλμένοι 
δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές μπορούν 
να οδηγήσουν σε τεράστια σφάλματα 
πολιτικής· ζητεί για αυτόν τον λόγο από 
την Επιτροπή να συνεχίσει να 
συμβουλεύεται ανεξάρτητα ιδρύματα 
οικονομικών μελετών σε τακτά χρονικά 



AM\923070EL.doc 71/152  PE502.108v02-00

EL

μοντέλα της και οι προβλέψεις της από
ανεξάρτητα ιδρύματα σε τακτά χρονικά 
διαστήματα·

διαστήματα·

Or.en

Τροπολογία 160
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το μέγεθος του δημοσιονομικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως μετά την 
ανάλυση του ΔΝΤ για το θέμα αυτό στις 
τελευταίες «παγκόσμιες οικονομικές 
προοπτικές» του (World Economic
Outlook), υποβαθμίστηκε αδικαιολόγητα 
από την Επιτροπή, παρόλο που υπάρχει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά το θέμα
από τις πρόσφατες θεωρητικές και 
εμπειρικές εργασίες στην υπάρχουσα 
οικονομική βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το 
ζήτημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας για 
τη χάραξη πολιτικής, καθώς οι εσφαλμένοι
δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές
μπορούν να οδηγήσουν σε τεράστια 
σφάλματα πολιτικής· ζητεί για αυτόν τον 
λόγο από την Επιτροπή να επιτρέπει να 
ελέγχονται συστηματικά τα 
μακροοικονομικά μοντέλα της και οι 
προβλέψεις της από ανεξάρτητα 
ιδρύματα σε τακτά χρονικά διαστήματα·

4. πιστεύει ότι από τις θεωρητικές και 
εμπειρικές εργασίες στην υπάρχουσα 
οικονομική βιβλιογραφία προκύπτει 
ευρεία συναίνεση όσον αφορά την ανάγκη 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ως 
προϋπόθεση για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης· θεωρεί ότι
το ζήτημα αυτό είναι κεντρικής σημασίας 
για τη χάραξη πολιτικής, καθώς τα 
φαινόμενα παραγκωνισμού που 
απορρέουν από τις επεκτατικές 
δημοσιονομικές πολιτικές μπορούν να 
οδηγήσουν σε τεράστια στρέβλωση των 
επενδυτικών αποφάσεων που 
λαμβάνονται στον ιδιωτικό τομέα·

Or.en

Τροπολογία 161
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» 
προσαρμογή της προθεσμίας για τη 

διαγράφεται
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διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων 
είναι δικαιολογημένη, ότι συμμορφώνεται 
πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι η αναγνώριση αυτή 
ήρθε καθυστερημένα·

Or.en

Τροπολογία 162
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» 
προσαρμογή της προθεσμίας για τη 
διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων 
είναι δικαιολογημένη, ότι συμμορφώνεται 
πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι η αναγνώριση αυτή 
ήρθε καθυστερημένα·

5. προτρέπει τα κράτη μέλη να
συμμορφώνονται με το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or.en

Τροπολογία 163
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» 
προσαρμογή της προθεσμίας για τη 
διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων 
είναι δικαιολογημένη, ότι συμμορφώνεται 
πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι η αναγνώριση αυτή 
ήρθε καθυστερημένα·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» 
προσαρμογή της προθεσμίας για τη 
διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων 
είναι δικαιολογημένη, ότι συμμορφώνεται 
πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or.en
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Τροπολογία 164
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» 
προσαρμογή της προθεσμίας για τη 
διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων 
είναι δικαιολογημένη, ότι συμμορφώνεται 
πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·
θεωρεί, ωστόσο, ότι η αναγνώριση αυτή 
ήρθε καθυστερημένα·

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι η προσαρμογή της 
προθεσμίας για τη διόρθωση των 
υπερβολικών ελλειμμάτων ενδέχεται να 
είναι δικαιολογημένη· αποδίδει έμφαση 
στη σημασία της συμμόρφωσης τόσο με 
το πνεύμα όσο και με το γράμμα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
όπως τροποποιήθηκε από το «εξάπτυχο» 
(«six-pack») για την οικονομική 
διακυβέρνηση·

Or.en

Τροπολογία 165
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» 
προσαρμογή της προθεσμίας για τη 
διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων 
είναι δικαιολογημένη, ότι συμμορφώνεται 
πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι η αναγνώριση αυτή 
ήρθε καθυστερημένα·

5. σημειώνει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» προσαρμογή 
της προθεσμίας για τη διόρθωση των 
υπερβολικών ελλειμμάτων είναι 
δικαιολογημένη, ότι συμμορφώνεται 
πλήρως με το πνεύμα και το γράμμα του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι το μέτρο αυτό πρέπει 
να εφαρμόζεται μόνο σε απολύτως 
εξαιρετικές περιπτώσεις·

Or.en

Τροπολογία 166
Krišjānis Kariņš
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
αναγνώριση του ρόλου της ενιαίας 
αγοράς και της αναγκαίας άρσης των 
πολυάριθμων φραγμών που εξακολουθούν 
να υφίστανται στον τομέα των 
υπηρεσιών· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
καταβληθούν ακόμη μείζονες 
προσπάθειες για την υλοποίηση της 
πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

Or.en

Τροπολογία 167
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. παρατηρεί ότι οιαδήποτε 
τροποποίηση της προθεσμίας θα είναι 
αποτελεσματική μόνον εφόσον 
χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της 
οικονομική μεγέθυνσης και υπό την 
προϋπόθεση ότι η απασχόληση 
λαμβάνεται ως βάση για τη βιώσιμη 
δημοσιονομική προσαρμογή·

Or.en

Τροπολογία 168
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
επαναξιολογήσει την κατάσταση των 
κρατών μελών υπό το φως των 
εξαιρετικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν – «ασυνήθεις 
περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους, και 
έχουν σημαντική επίπτωση στη 

διαγράφεται
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δημοσιονομική κατάσταση της ευρύτερης 
δημόσιας διοίκησής του ή περίοδοι 
σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως 
ορίζονται στο αναθεωρημένο ΣΣΑ(…)»·

Or.en

Τροπολογία 169
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
επαναξιολογήσει την κατάσταση των 
κρατών μελών υπό το φως των 
εξαιρετικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν – «ασυνήθεις 
περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους, και 
έχουν σημαντική επίπτωση στη 
δημοσιονομική κατάσταση της ευρύτερης 
δημόσιας διοίκησής του ή περίοδοι 
σοβαρής οικονομικής ύφεσης, όπως 
ορίζονται στο αναθεωρημένο ΣΣΑ(…)»·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 170
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
επαναξιολογήσει την κατάσταση των 
κρατών μελών υπό το φως των 
εξαιρετικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν – «ασυνήθεις περιστάσεις 
που εκφεύγουν του ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, και έχουν 
σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική 
κατάσταση της ευρύτερης δημόσιας 
διοίκησής του ή περίοδοι σοβαρής 
οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζονται στο 

6. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει
την κατάσταση των κρατών μελών υπό το 
φως των συνθηκών που αντιμετωπίζουν·
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αναθεωρημένο ΣΣΑ(…)»·

Or.en

Τροπολογία 171
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
επαναξιολογήσει την κατάσταση των 
κρατών μελών υπό το φως των 
εξαιρετικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν – «ασυνήθεις περιστάσεις 
που εκφεύγουν του ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, και έχουν 
σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική 
κατάσταση της ευρύτερης δημόσιας 
διοίκησής του ή περίοδοι σοβαρής 
οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζονται στο 
αναθεωρημένο ΣΣΑ(…)»·

6. ζητεί από την Επιτροπή να σεβαστεί την 
κατάσταση των κρατών μελών υπό το φως 
των εξαιρετικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν – «ασυνήθεις περιστάσεις 
που εκφεύγουν του ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, και έχουν 
σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική 
κατάσταση της ευρύτερης δημόσιας 
διοίκησής του ή περίοδοι σοβαρής 
οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζονται στο 
αναθεωρημένο ΣΣΑ(…)»·

Or.en

Τροπολογία 172
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί από την Επιτροπή να 
επαναξιολογήσει την κατάσταση των 
κρατών μελών υπό το φως των 
εξαιρετικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν – «ασυνήθεις περιστάσεις 
που εκφεύγουν του ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, και έχουν 
σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική 
κατάσταση της ευρύτερης δημόσιας 
διοίκησής του ή περίοδοι σοβαρής 
οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζονται στο 
αναθεωρημένο ΣΣΑ(…)»·

6. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει
την κατάσταση των κρατών μελών υπό το 
φως των εξαιρετικών συνθηκών που 
αντιμετωπίζουν – «ασυνήθεις περιστάσεις 
που εκφεύγουν του ελέγχου του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, και έχουν 
σημαντική επίπτωση στη δημοσιονομική 
κατάσταση της ευρύτερης δημόσιας 
διοίκησής του ή περίοδοι σοβαρής 
οικονομικής ύφεσης, όπως ορίζονται στο 
αναθεωρημένο ΣΣΑ(…)»·

Or.en
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Τροπολογία 173
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διευκολύνουν την πορεία 
της εξυγίανσης για τα κράτη μέλη με 
υπερβολικά ελλείμματα λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως 
ότι «οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι [...] 
συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια βελτίωση 
του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως 
ενδεικτικό ποσοστό, χωρίς να 
υπολογίζονται τα έκτακτα και προσωρινά 
μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί η διόρθωση 
του υπερβολικού ελλείμματος εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στη σύσταση»·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 174
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διευκολύνουν την πορεία 
της εξυγίανσης για τα κράτη μέλη με 
υπερβολικά ελλείμματα λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως
ότι «οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι [...] 
συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια βελτίωση 
του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό 
ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να 
διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη σύσταση»·

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι «οι 
ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι [...] 
συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια βελτίωση 
του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό 
ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να 
διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη σύσταση», όπως διατυπώνεται 
στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ·
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Τροπολογία 175
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διευκολύνουν την πορεία 
της εξυγίανσης για τα κράτη μέλη με 
υπερβολικά ελλείμματα λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως
ότι «οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι [...] 
συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια βελτίωση 
του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό 
ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να 
διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη σύσταση»·

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι «οι 
ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι [...] 
συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια βελτίωση 
του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό 
ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να 
διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη σύσταση», όπως διατυπώνεται 
στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ·

Or.en

Τροπολογία 176
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διευκολύνουν την πορεία 
της εξυγίανσης για τα κράτη μέλη με 
υπερβολικά ελλείμματα λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως 
ότι «οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι [...] 
συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια βελτίωση 
του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό 
ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να 
διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που 

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν την πορεία της 
εξυγίανσης για τα κράτη μέλη με 
υπερβολικά ελλείμματα, διασφαλίζοντας 
συγχρόνως ότι «οι ετήσιοι δημοσιονομικοί 
στόχοι [...] συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια 
βελτίωση του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό 
ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να 
διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη σύσταση», όπως διατυπώνεται 
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ορίζεται στη σύσταση»· στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ·

Or.en

Τροπολογία 177
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διευκολύνουν την πορεία 
της εξυγίανσης για τα κράτη μέλη με 
υπερβολικά ελλείμματα λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως 
ότι «οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι [...] 
συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια βελτίωση 
του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό 
ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να 
διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη σύσταση»·

7. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να παρακολουθούν την πορεία 
της εξυγίανσης για τα κράτη μέλη με 
υπερβολικά ελλείμματα λόγω εξαιρετικών 
περιστάσεων, διασφαλίζοντας συγχρόνως 
ότι «οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι [...] 
συνεπάγονται ελάχιστη ετήσια βελτίωση 
του κυκλικά προσαρμοσμένου 
δημοσιονομικού αποτελέσματός του κατά 
τουλάχιστον 0,5% του ΑΕΠ, ως ενδεικτικό 
ποσοστό, χωρίς να υπολογίζονται τα 
έκτακτα και προσωρινά μέτρα, ώστε να 
διασφαλισθεί η διόρθωση του υπερβολικού 
ελλείμματος εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στη σύσταση», όπως διατυπώνεται 
στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ·

Or.en

Τροπολογία 178
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις 
ανάγκες για δημόσιες παραγωγικές 
επενδύσεις με τους στόχους της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας 
ενσωματώνοντας προγράμματα 
δημοσίων επενδύσεων στην αξιολόγηση 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης και των διαδικασιών 
υπερβολικού ελλείμματος·

διαγράφεται
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Or.en

Τροπολογία 179
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις ανάγκες 
για δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις με 
τους στόχους της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας ενσωματώνοντας 
προγράμματα δημοσίων επενδύσεων στην 
αξιολόγηση των Προγραμμάτων 
Σταθερότητας και Σύγκλισης και των 
διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος·

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις ανάγκες 
για δημόσιες και ιδιωτικές παραγωγικές 
επενδύσεις με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία· 

Or.en

Τροπολογία 180
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις ανάγκες 
για δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις με 
τους στόχους της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας ενσωματώνοντας 
προγράμματα δημοσίων επενδύσεων στην 
αξιολόγηση των Προγραμμάτων 
Σταθερότητας και Σύγκλισης και των
διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος·

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις ανάγκες 
για δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις με 
τους στόχους της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας λαμβάνοντας υπόψη στην 
αξιολόγηση των Προγραμμάτων 
Σταθερότητας επενδύσεις που ενισχύουν 
την ανάπτυξη, τηρουμένων ωστόσο 
πλήρως των διατάξεων που προβλέπονται 
στο δίκαιο της ΕΕ·

Or.en

Τροπολογία 181
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις 
ανάγκες για δημόσιες παραγωγικές 
επενδύσεις με τους στόχους της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας
ενσωματώνοντας προγράμματα 
δημοσίων επενδύσεων στην αξιολόγηση 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης και των διαδικασιών 
υπερβολικού ελλείμματος·

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συντονίσουν τα ειδικά 
σχεδιασμένα προγράμματα δημόσιων 
επενδύσεων με τους στόχους της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης· θεωρεί ότι η 
δημοσιονομική εξυγίανση που ευνοεί την 
ανάπτυξη μπορεί συγχρόνως να θέσει τα 
δημόσια οικονομικά σε βιώσιμη τροχιά 
και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη
των επενδυτών·

Or.en

Τροπολογία 182
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις ανάγκες 
για δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις με 
τους στόχους της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας ενσωματώνοντας 
προγράμματα δημοσίων επενδύσεων στην 
αξιολόγηση των Προγραμμάτων 
Σταθερότητας και Σύγκλισης και των 
διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος·

8. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξισορροπήσουν τις ανάγκες 
για δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις με 
τους στόχους της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας προβαίνοντας σε προσεκτική 
εκτίμηση των προγραμμάτων δημοσίων 
επενδύσεων στο πλαίσιο της αξιολόγησης
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και 
Σύγκλισης και των διαδικασιών 
υπερβολικού ελλείμματος·

Or.en

Τροπολογία 183
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. προσβλέπει, εν προκειμένω, στην 
έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την 
ποιότητα των δημόσιων δαπανών και την 
επισκόπηση του πεδίου ανάληψης 
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δυνητικής δράσης εντός των ορίων του 
πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά την 
πρόκριση επενδυτικών προγραμμάτων·

Or.en

Τροπολογία 184
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επαναλαμβάνει το αίτημά του, 
σύμφωνα με το οποίο η στρατηγική 
εξυγίανσης πρέπει επίσης να εστιάζει στα 
έσοδα των προϋπολογισμών των κρατών 
μελών· εμμένει στην άποψη ότι, υπό τις 
παρούσες οικονομικές συνθήκες, οι 
αναγκαίες επενδύσεις δεν είναι δυνατόν 
να χρηματοδοτηούνται αποκλειστικά και 
μόνο από το αυξημένο δημόσιο χρέος· 
υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι οι επενδύσεις 
πρέπει να χρηματοδοτηθούν από νέες, 
έξυπνες πηγές φορολογικών εσόδων·

Or.en

Τροπολογία 185
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8γ. τονίζει, ειδικότερα, ότι τα μέτρα 
εξυγίανσης από την πλευρά των εσόδων 
πρέπει να εστιάζουν στη μείωση των 
φορολογικών δαπανών που δημιουργούν 
μη παραγωγικά «καταφύγια» ή μη 
αποδοτικές προσοδοθηρικές 
συμπεριφορές, στη μείωση 
περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων, 
καθώς και στη δημιουργία 
περιβαλλοντικών φόρων με στόχο την 
πηγή των αρνητικών εξωγενών 
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επιδράσεων, τα οποία μπορούν να έχουν 
διπλό όφελος, εφόσον βελτιώνουν τη 
δημοσιονομική κατάσταση και βοηθούν 
στην επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στη στρατηγική ΕΕ 2020·

Or.en

Τροπολογία 186
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει να 
καταρτίζει επειγόντως ένα σχέδιο, με το 
οποίο να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία
της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
συνοδεύονται παράλληλα από 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και 
τη δημοκρατική νομιμότητα, στο πλαίσιο 
της διοργανικής συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

9. πιστεύει ότι η ανάληψη σθεναρής 
δέσμευσης υπέρ της βιώσιμης
δημοσιονομικής πειθαρχίας και της 
εφαρμογής διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων συνιστά προϋπόθεση για 
την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
μελών· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενίσχυση της δημοκρατικής 
νομιμότητας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or.en

Τροπολογία 187
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει να 
καταρτίζει επειγόντως ένα σχέδιο, με το 
οποίο να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας συνοδεύονται 
παράλληλα από συγκεκριμένες προτάσεις 
για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
μελών και τη δημοκρατική νομιμότητα, 
στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας 
για τον Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

9. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει να 
αναπτύσσει επειγόντως μέσα, με τα οποία
να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας συνοδεύονται 
παράλληλα από συγκεκριμένες προτάσεις 
για την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, και να ενθαρρύνει τόσο 
δημόσιες όσο και ιδιωτικές επενδύσεις 
που δημιουργούν στοιχεία ανάπτυξης·

Or.en
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Τροπολογία 188
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει να 
καταρτίζει επειγόντως ένα σχέδιο, με το 
οποίο να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
συνοδεύονται παράλληλα από 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
και τη δημοκρατική νομιμότητα, στο 
πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για 
τον Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

9. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει
ότι τα στοιχεία της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας τίθενται πράγματι σε ισχύ·

Or.en

Τροπολογία 189
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει να 
καταρτίζει επειγόντως ένα σχέδιο, με το 
οποίο να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
συνοδεύονται παράλληλα από 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών 
και τη δημοκρατική νομιμότητα, στο 
πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για 
τον Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

9. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
ότι η δημοσιονομική πειθαρχία 
συνοδεύεται παράλληλα από 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, ιδίως μεταρρυθμίσεων 
που προσδίδουν στις αγορές εργασίας 
μεγαλύτερη ευελιξία, παρέχουν κίνητρα 
στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας 
να παρατείνουν την περίοδο 
απασχόλησής τους, μειώνουν την ανεργία 
των νέων προσαρμόζοντας καλύτερα τα 
επαγγελματικά προσόντα των νέων στη 
ζήτηση εργατικού δυναμικού, 
καταπολεμούν τον κατακερματισμό της 
αγοράς εργασίας μέσω πιο 
ισορροπημένης νομοθεσίας για την 
προστασία της απασχόλησης, βελτιώνουν 
τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, αυξάνουν την 
αποδοτικότητα των φορολογικών 
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συστημάτων, ενισχύουν τον ανταγωνισμό 
στον τομέα των υπηρεσιών μέσω της 
άρσης αδικαιολόγητων περιορισμών επί 
των ρυθμιζόμενων εμπορικών 
συναλλαγών και των νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, 
ελευθερώνουν ορισμένους βιομηχανικούς 
κλάδους, διευκολύνουν την πρόσβαση σε 
πιστώσεις, περιορίζουν τη 
γραφειοκρατία, καταργούν περιττές 
βαθμίδες διακυβέρνησης και 
καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή·

Or.en

Τροπολογία 190
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει να 
καταρτίζει επειγόντως ένα σχέδιο, με το 
οποίο να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας συνοδεύονται 
παράλληλα από συγκεκριμένες προτάσεις 
για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών
μελών και τη δημοκρατική νομιμότητα, 
στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας 
για τον Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

9. ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει να 
καταρτίζει επειγόντως ένα σχέδιο, με το 
οποίο να εξασφαλίζεται ότι τα στοιχεία της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας συνοδεύονται 
από συγκεκριμένες προτάσεις για την 
ανάπτυξη μεταξύ των κρατών μελών και 
τη δημοκρατική νομιμότητα, στο πλαίσιο 
της διοργανικής συμφωνίας για το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or.en

Τροπολογία 191
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. προτρέπει την Επιτροπή να 
προωθήσει διαδικασίες αναδιάρθρωσης 
του χρέους στα κράτη μέλη που τελούν 
υπό προγράμματα προσαρμογής, καθώς 
και σε άλλα κράτη μέλη που βρίσκονται 
σε τροχιά μη βιώσιμου χρέους· 
υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω 
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προγράμματα αναδιάρθρωσης του χρέους 
μπορούν να παράσχουν ικανοποιητική 
ελάφρυνση του χρέους μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι αφορούν τόσο επίσημους 
όσο και ιδιωτικούς πιστωτές·

Or.en

Τροπολογία 192
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 
κυρίως μέσω της αποτελεσματικής 
ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρήσουν και να 
βελτιώσουν καταλλήλως τις συστάσεις 
ανά χώρα όσον αφορά την ποιότητα, την 
προσαρμογή στις εθνικές ιδιαιτερότητες 
και την επάρκειά τους·

Or.en

Τροπολογία 193
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 
κυρίως μέσω της αποτελεσματικής 
ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 
κυρίως μέσω της αποτελεσματικής 
ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένης της 
υιοθέτησης συμμετρικής προσέγγισης ως 
προς τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα 
των τρεχουσών συναλλαγών· παροτρύνει 
την Επιτροπή να προβεί σε 
καταλληλότερη εκτίμηση των 
επιπτώσεων τόσο των εν λόγω 
συστάσεων για την ανάπτυξη όσο και της 
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ανάπτυξης αυτής καθαυτής, ή της 
έλλειψης αυτής, στο πλαίσιο της 
δημοσιονομικής προσαρμογής·

Or.en

Τροπολογία 194
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 
κυρίως μέσω της αποτελεσματικής
ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 
κυρίως μέσω της εμπεριστατωμένης 
ερμηνείας και εφαρμογής των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς 
και μέσω της διασφάλισης ότι οι εν λόγω 
συστάσεις δεν συνιστούν απλώς 
επανάληψη των Προγραμμάτων 
Σταθερότητας και Σύγκλισης·

Or.en

Τροπολογία 195
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 
κυρίως μέσω της αποτελεσματικής 
ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους·

Or.en
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Τροπολογία 196
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 
κυρίως μέσω της αποτελεσματικής 
ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν περαιτέρω τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους·

Or.en

Τροπολογία 197
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 
κυρίως μέσω της αποτελεσματικής 
ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εργάζονται για τη συνεχή 
βελτίωση των συστάσεων ανά χώρα όσον 
αφορά την ποιότητα, την προσαρμογή στις 
εθνικές ιδιαιτερότητες και την επάρκειά 
τους·

Or.en

Τροπολογία 198
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να βελτιώσουν σημαντικά τις 
συστάσεις ανά χώρα όσον αφορά την 
ποιότητα, την προσαρμογή στις εθνικές 
ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους, 

10. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να συνεχίσουν τις προσπάθειες 
συντονισμού των συστάσεων ανά χώρα 
όσον αφορά την προσαρμογή στις εθνικές 
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κυρίως μέσω της αποτελεσματικής 
ερμηνείας των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

ιδιαιτερότητες και την επάρκειά τους·

Or.en

Τροπολογία 199
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι οι ανωτέρω 
συστάσεις διαφοροποιούνται σε 
σημαντικό βαθμό μεταξύ των κρατών 
μελών ως προς το πεδίο εφαρμογής και 
την ποιότητά τους· πιστεύει ότι η 
υποβολή περαιτέρω προτάσεων σχετικά 
με τη θέσπιση προτύπων και διαδικασιών 
για την κατάρτιση και παρακολούθηση 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 
(ΕΠΜ) και συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) 
θα ήταν ευπρόσδεκτη στο πλαίσιο του 
σχεδίου στρατηγικής της Επιτροπής για 
μια ουσιαστική ΟΝΕ·

Or.en

Τροπολογία 200
Olle Ludvigsson
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τάση της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να παραβιάζει 
την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, 
προτρέποντας, μεταξύ άλλων, τα κράτη 
μέλη να αναδιαρθρώσουν τα οικεία 
εθνικά συστήματα διαμόρφωσης των 
μισθών ή να μειώσουν τα εθνικά 
μισθολογικά τους επίπεδα· τονίζει ότι η 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, η 
οποία κατοχυρώνεται, μεταξύ άλλων, στο 
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άρθρο 152 και στο άρθρο 153 
παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, συνιστά βασικό 
στοιχείο οιασδήποτε αγοράς εργασίας 
χαρακτηρίζεται από εύρυθμη λειτουργία 
και πρέπει, ως εκ τούτου, να γίνεται 
σεβαστή·

Or.en

Τροπολογία 201
Ramon Tremosa i Balcells
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις της την 
εσωτερική κατανομή εξουσιών εντός των 
κρατών μελών και να διασφαλίσει ότι ο 
επιμερισμός του φόρτου μεταξύ των 
διοικητικών αρχών είναι ανάλογος προς 
τη σχετική στάθμιση των δαπανών τους·

Or.en

Τροπολογία 202
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι 
εντείνονται και εξορθολογίζονται οι 
επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας και ότι τα 
σχετικά αποτελέσματα μετατρέπονται 
γοργά από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα της Ευρώπης σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και αυξημένη 
αποδοτικότητα·

Or.en
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Τροπολογία 203
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εντείνουν τις προσπάθειες 
για τον περιορισμό της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές ενέργειας και πρώτων υλών, 
ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια πιο 
βιώσιμη Ευρώπη σε περιβαλλοντικό, 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο·

Or.en

Τροπολογία 204
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επειγόντως σε ένα πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), και να 
διασφαλίζουν ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος 
του ως πόρου για τις εξαιρετικά 
αναγκαίες επενδύσεις·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επειγόντως σε ένα πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)·

Or.en

Τροπολογία 205
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επειγόντως σε ένα πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), και να 
διασφαλίζουν ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος
του ως πόρου για τις εξαιρετικά 
αναγκαίες επενδύσεις·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επειγόντως σε ένα πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)· θεωρεί, εν 
προκειμένω, ότι η διάρθρωση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ είναι 
σημαντικότερη από το μέγεθός του και 
ότι, ως εκ τούτου, η ΕΕ θα μπορούσε να 
παγώσει ή ακόμα και να περιορίσει το 
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ΠΔΠ συνολικά, εξακολουθώντας ωστόσο 
να επενδύει σε τομείς προστιθέμενης 
αξίας·

Or.en

Τροπολογία 206
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επειγόντως σε ένα πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), και να 
διασφαλίζουν ότι θα ενισχυθεί ο ρόλος του 
ως πόρου για τις εξαιρετικά αναγκαίες 
επενδύσεις·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν επειγόντως σε ένα 
βελτιωμένο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ), και να διασφαλίζουν ότι 
θα ενισχυθεί ο ρόλος του ως πόρου για τις 
εξαιρετικά αναγκαίες μακροπρόθεσμες
επενδύσεις σε τομείς και δραστηριότητες 
που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
προσφέρουν πράσινες θέσεις 
απασχόλησης·

Or.en

Τροπολογία 207
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση 
εξασφαλίζοντας ελάχιστα επίπεδα 
κοινωνικής πρόνοιας, την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της εργασίας 
και την αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· 
ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 
ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

διαγράφεται
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Or.en

Τροπολογία 208
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση 
εξασφαλίζοντας ελάχιστα επίπεδα 
κοινωνικής πρόνοιας, την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της εργασίας και 
την αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας·
ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 
ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

12. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίζουν ελάχιστα επίπεδα 
κοινωνικής πρόνοιας και την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
εργασίας·

Or.en

Τροπολογία 209
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση εξασφαλίζοντας 
ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της εργασίας και την 
αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 
ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές όποτε οι 
οικονομίες κινούνται προς την ύφεση 
εξασφαλίζοντας ελάχιστα επίπεδα 
κοινωνικής πρόνοιας, την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της εργασίας και 
την αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας·

Or.en
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Τροπολογία 210
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση εξασφαλίζοντας 
ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της εργασίας και την 
αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 
ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να θέτουν ως στόχους, στις
προτεινόμενες πολιτικές προσαρμογής 
όποτε οι οικονομίες κινούνται προς την 
ύφεση, την εξασφάλιση ελάχιστων 
επιπέδων κοινωνικής πρόνοιας, την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της εργασίας και την αποφυγή μιας 
υφεσιακής σπείρας·

Or.en

Τροπολογία 211
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση εξασφαλίζοντας 
ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας,
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της εργασίας και την 
αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 
ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να μην παρεκκλίνουν από τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση εξασφαλίζοντας 
την εφαρμογή των απαραίτητων 
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και 
την αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας, η 
οποία θα μπορούσε να προκύψει από 
ακόμη υψηλότερα δημοσιονομικά 
ελλείμματα·

Or.en

Τροπολογία 212
Emilie Turunen, Philippe Lamberts



AM\923070EL.doc 95/152  PE502.108v02-00

EL

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση εξασφαλίζοντας 
ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της εργασίας και την 
αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 
ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα·

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση εξασφαλίζοντας 
ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της εργασίας και την 
αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 
ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα· καλεί τα 
κράτη μέλη να θέσουν επιμελώς σε 
εφαρμογή ένα σύστημα παροχής 
εγγυήσεων για τους νέους και ζητεί, 
γενικότερα, τη θέσπιση ενός συνολικού 
κοινωνικού συμφώνου, όπως αναφέρεται 
στην έκθεση Thyssen για μια ουσιαστική 
ΟΝΕ·

Or.en

Τροπολογία 213
Mojca Kleva Kekuš
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση εξασφαλίζοντας 
ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της εργασίας και την 
αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 

12. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναθεωρούν τις 
προτεινόμενες πολιτικές δημοσιονομικής 
προσαρμογής όποτε οι οικονομίες 
κινούνται προς την ύφεση εξασφαλίζοντας 
ελάχιστα επίπεδα κοινωνικής πρόνοιας, 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της εργασίας και την 
αποφυγή μιας υφεσιακής σπείρας· ζητεί 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
προτείνουν τη δημιουργία ενωσιακών 
μέσων για την κοινωνική προστασία και 
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ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα· ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και στα 
άτομα με αναπηρία·

Or.en

Τροπολογία 214
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. προτρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να μεριμνήσει για την επίτευξη προόδου 
στην εφαρμογή του συστήματος παροχής 
εγγυήσεων για τους νέους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Or.en

Τροπολογία 215
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για 
να επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική και να εγγυάται ότι 
η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την 
ισχύ και επιρροή που διαθέτει στις 
εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως 
τις πηγές ανάπτυξης που προκύπτουν από 
εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, 
να δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαιότητας, 
και να καθιερώσει το δίκαιο εμπόριο·
καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
ισχυρές κοινωνικές ρήτρες στις 
εμπορικές συμφωνίες με βάση τα διεθνή 
πρότυπα εργασίας της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας·

13. επισημαίνει ότι ο προστατευτισμός θα 
έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα την όξυνση 
και την επιμήκυνση της κρίσης· ζητεί από 
την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις 
πηγές ανάπτυξης που προκύπτουν από 
εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες χώρες·
σε αυτό το πλαίσιο ειδικότερα, λαμβάνει 
υπόψη το πλήρες φάσμα των μέτρων που 
μπορούν να ληφθούν για την εμβάθυνση 
και επέκταση της διατλαντικής 
οικονομικής σχέσης· το εν λόγω 
θεματολόγιο πρέπει να εμπεριέχει τους 
σχετικούς στόχους για την ανανέωση και 
το άνοιγμα της διατλαντικής αγοράς, τον 
επαναπροσδιορισμό της διατλαντικής 
εταιρικής σχέσης έναντι των τρίτων 
χωρών για την ενίσχυση των βασικών 
κανόνων της διεθνούς οικονομικής τάξης, 
καθώς και την επέκταση του πολυμερούς 
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συστήματος που βασίζεται σε κανόνες 
ώστε να συμπεριλάβει νέα μέλη και νέους 
τομείς οικονομικών ευκαιριών·

Or.en

Τροπολογία 216
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική και να εγγυάται ότι 
η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την ισχύ 
και επιρροή που διαθέτει στις εξωτερικές 
εμπορικές σχέσεις της· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις πηγές 
ανάπτυξης που προκύπτουν από εμπορικές 
συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, να 
δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαιότητας, και 
να καθιερώσει το δίκαιο εμπόριο· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει ισχυρές 
κοινωνικές ρήτρες στις εμπορικές 
συμφωνίες με βάση τα διεθνή πρότυπα 
εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας·

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
εγγυάται ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει 
όλη την ισχύ και επιρροή που διαθέτει στις 
εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως 
τις πηγές ανάπτυξης που προκύπτουν από 
εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, 
να δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαιότητας, 
και να καθιερώσει το δίκαιο εμπόριο·

Or.en

Τροπολογία 217
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική και να εγγυάται ότι 
η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την ισχύ 
και επιρροή που διαθέτει στις εξωτερικές 

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, η 
οποία να περιλαμβάνει μια πραγματική 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και να 
εγγυάται ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει 
όλη την ισχύ και επιρροή που διαθέτει στις 
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εμπορικές σχέσεις της· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις πηγές 
ανάπτυξης που προκύπτουν από 
εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες 
χώρες, να δημιουργήσει σχέσεις 
αμοιβαιότητας, και να καθιερώσει το 
δίκαιο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει ισχυρές κοινωνικές ρήτρες 
στις εμπορικές συμφωνίες με βάση τα 
διεθνή πρότυπα εργασίας της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας·

εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της και στην 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων· 
ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει 
πλήρως τις πηγές ανάπτυξης·

Or.en

Τροπολογία 218
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική και να εγγυάται ότι 
η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την ισχύ 
και επιρροή που διαθέτει στις εξωτερικές 
εμπορικές σχέσεις της· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις πηγές 
ανάπτυξης που προκύπτουν από εμπορικές 
συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, να 
δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαιότητας, και 
να καθιερώσει το δίκαιο εμπόριο· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει ισχυρές 
κοινωνικές ρήτρες στις εμπορικές 
συμφωνίες με βάση τα διεθνή πρότυπα 
εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας·

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους 
στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020, η 
οποία να περιλαμβάνει μια πραγματική 
ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και να 
εγγυάται ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει 
όλη την ισχύ και επιρροή που διαθέτει στις 
εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως 
τις πηγές ανάπτυξης που προκύπτουν από 
εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, 
να δημιουργήσει, κατά περίπτωση, 
σχέσεις αμοιβαιότητας, και να καθιερώσει 
το δίκαιο εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει ισχυρές κοινωνικές ρήτρες 
στις εμπορικές συμφωνίες, με βάση τα 
διεθνή πρότυπα εργασίας της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας, και να λάβει 
δεόντως υπόψη τη γενικευμένη επείγουσα 
ανάγκη καταπολέμησης της κλιματικής 
αλλαγής σε όλα τα επίπεδα·

Or.en
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Τροπολογία 219
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική και να εγγυάται ότι 
η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την ισχύ 
και επιρροή που διαθέτει στις εξωτερικές 
εμπορικές σχέσεις της· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις πηγές 
ανάπτυξης που προκύπτουν από εμπορικές 
συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, να 
δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαιότητας, και 
να καθιερώσει το δίκαιο εμπόριο· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει ισχυρές 
κοινωνικές ρήτρες στις εμπορικές 
συμφωνίες με βάση τα διεθνή πρότυπα 
εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας·

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, την αύξηση του 
ανταγωνισμού, καθώς και τον περιορισμό 
μιας καθαρά ευρωκεντρικής 
βιομηχανικής πολιτικής, και να εγγυάται 
ότι η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την 
ισχύ και επιρροή που διαθέτει στις 
εξωτερικές εμπορικές σχέσεις της· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως 
τις πηγές ανάπτυξης που προκύπτουν από 
εμπορικές συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, 
επιταχύνοντας τις υπό εξέλιξη 
διαδικασίες σύναψης συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών με τον Καναδά, 
τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την 
Ινδία και ξεκινώντας διαπραγματεύσεις 
με τους μείζονες εμπορικούς εταίρους της 
ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία· καλεί 
την Επιτροπή να συνεχίσει να 
συμπεριλαμβάνει ρήτρες στις εμπορικές 
συμφωνίες με βάση τα διεθνή πρότυπα
εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας·

Or.en

Τροπολογία 220
Mojca Kleva Kekuš
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική και να εγγυάται ότι 

13. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για να 
επιτύχει την ανάπτυξη, η οποία να 
περιλαμβάνει μια πραγματική ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, καθώς και μια 
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η Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την ισχύ 
και επιρροή που διαθέτει στις εξωτερικές 
εμπορικές σχέσεις της· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις πηγές 
ανάπτυξης που προκύπτουν από εμπορικές 
συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, να 
δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαιότητας, και 
να καθιερώσει το δίκαιο εμπόριο· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει ισχυρές 
κοινωνικές ρήτρες στις εμπορικές 
συμφωνίες με βάση τα διεθνή πρότυπα 
εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας·

σθεναρή και επαρκώς χρηματοδοτούμενη 
πολιτική συνοχής, και να εγγυάται ότι η 
Ευρώπη θα χρησιμοποιήσει όλη την ισχύ 
και επιρροή που διαθέτει στις εξωτερικές 
εμπορικές σχέσεις της· ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τις πηγές 
ανάπτυξης που προκύπτουν από εμπορικές 
συναλλαγές με τις τρίτες χώρες, να 
δημιουργήσει σχέσεις αμοιβαιότητας, και 
να καθιερώσει το δίκαιο εμπόριο· καλεί 
την Επιτροπή να συμπεριλάβει ισχυρές 
κοινωνικές ρήτρες στις εμπορικές 
συμφωνίες με βάση τα διεθνή πρότυπα 
εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας·

Or.en

Τροπολογία 221
Andreas Schwab
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρώτη έκθεση σχετικά με την 
«κατάσταση της ολοκλήρωσης της 
ενιαίας αγοράς το 2013», η οποία 
συνοδεύει και συμπληρώνει την Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης· αποδίδει 
έμφαση στο γεγονός ότι η ενιαία αγορά 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην 
αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας 
της Ένωσης και, συνεπώς, στη μόχλευση 
της οικονομικής μεγέθυνσης και της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
εγκύψουν δεόντως στις συναφείς 
ελλείψεις στο πλαίσιο των ειδικών ανά 
χώρα συστάσεων και να ενισχύσουν τη 
διαρκή και τακτική αξιολόγηση της 
επιβολής και της εφαρμογής των 
διατάξεων της ενιαίας αγοράς με στόχο 
τη βελτίωση της οικονομικής μεγέθυνσης·

Or.en
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Τροπολογία 222
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη 
παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την 
παραγωγικότητα· επιμένει στον ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην 
επίλυση αυτού του προβλήματος·

Or.en

Τροπολογία 223
Derk Jan Eppink
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. πιστεύει ότι για να αξιοποιηθούν 
πλήρως οι δυνατότητες της εσωτερικής 
αγοράς πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών τα οποία είναι πρόθυμα να 
υιοθετήσουν την αρχή της «χώρας 
προέλευσης» που αναφέρεται στο αρχικό 
σχέδιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες· εάν 
αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνει να 
θεσπιστεί δοκιμασία επιπτώσεων των 
υπηρεσιών («services impact test») βάσει 
της μεθοδολογίας που ακολουθείται για 
τη ρυθμιστική εκτίμηση επιπτώσεων, 
προκειμένου να γίνει εμπεριστατωμένος 
έλεγχος των σχετικών εθνικών 
νομοθεσιών αναφορικά με την 
αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και 
την αναλογικότητα·

Or.en

Τροπολογία 224
Derk Jan Eppink
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. υπογραμμίζει ότι η αυστηρή επιβολή 
της εφαρμογής μιας πολιτικής 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η οποία ερείδεται 
στις αρχές των ανοικτών αγορών και σε 
ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλους τους 
τομείς, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 
καθιέρωση μιας επιτυχημένης 
εσωτερικής αγοράς και προϋπόθεση για 
τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης που θα βασίζονται στη 
γνώση·

Or.en

Τροπολογία 225
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν συμμετρικά οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 226
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 

διαγράφεται
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μειωθούν συμμετρικά οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες·

Or.en

Τροπολογία 227
Burkhard Balz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν συμμετρικά οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 228
Marisa Matias
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν συμμετρικά οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες·

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν συμμετρικά οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· σημειώνει ότι οι εν λόγω 
στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο 
ταυτόχρονα, μέσω της ανάπτυξης στη 
ζώνη του ευρώ συνολικά, και απαιτούν 
την επέκταση των πολιτικών στις 
πλεονασματικές χώρες·

Or.en

Τροπολογία 229
Derk Jan Eppink
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν συμμετρικά οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες·

14. τονίζει ότι απαιτούνται αποφασιστικές 
προσπάθειες εκ μέρους των κρατών μελών 
για την εξυγίανση των δημόσιων 
οικονομικών και τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών·
επισημαίνει, ως προς τον δεύτερο στόχο, 
ότι οι χώρες με ελλείμματα τρεχουσών 
συναλλαγών πρέπει να επισπεύσουν την 
εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, ούτως ώστε να αυξηθεί 
επειγόντως η ανταγωνιστικότητά τους·

Or.en

Τροπολογία 230
Sari Essayah
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν συμμετρικά οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες·

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν τα μακροοικονομικά 
ελλείμματα·

Or.en

Τροπολογία 231
Werner Langen
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
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μειωθούν συμμετρικά οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες·

μειωθούν οι υπερβολικές 
μακροοικονομικές ανισορροπίες από τις 
χώρες που παρουσιάζουν υπερβολικά 
ελλείμματα·

Or.en

Τροπολογία 232
Philippe De Backer, Wolf Klinz
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν συμμετρικά οι 
μακροοικονομικές ανισορροπίες·

14. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά 
τους, μέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 
μπορούν να αποδώσουν μόνο εάν 
μειωθούν οι υπερβολικές
μακροοικονομικές ανισορροπίες·

Or.en

Τροπολογία 233
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. λαμβάνει υπό σημείωση την 
προσθήκη στον πίνακα αποτελεσμάτων 
ενός νέου δείκτη για τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες όσον 
αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα· 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
δεν τήρησε τη διαδικασία που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1176/2011, σύμφωνα με την οποία: 
«[η] Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο κατά την κατάρτιση του 
πίνακα αποτελεσμάτων και της δέσμης 
μακροοικονομικών και μακροπρόθεσμων 
χρηματοπιστωτικών δεικτών για τα 
κράτη μέλη» και, ειδικότερα, σύμφωνα με 



PE502.108v02-00 106/152 AM\923070EL.doc

EL

την οποία «[η] Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει προτάσεις για διατύπωση 
παρατηρήσεων στις αρμόδιες επιτροπές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με σχέδια για τον 
καθορισμό και την προσαρμογή των 
δεικτών και των κατωτάτων ορίων»·

Or.en

Τροπολογία 234
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. επισημαίνει ότι, πέραν των 
ενεχόμενων διαδικαστικών ζητημάτων, 
δεν καθίσταται αναμφίλεκτα σαφές ότι 
αυτός ο συγκεκριμένος δείκτης συνιστά 
την καλύτερη επιλογή από ένα σύνολο 
πιθανών δεικτών του χρηματοπιστωτικού 
τομέα. Για παράδειγμα, στη 
γνωμοδότησή του τον Δεκέμβριο του 
2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) φαίνεται 
να επιχειρηματολογεί κατά αυτού του 
τύπου χρηματοπιστωτικού δείκτη που 
έχει επιλέξει η Επιτροπή και βασίζεται 
στη μόχλευση· 

Or.en

Τροπολογία 235
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 
αυστηρότερη τήρηση στο μέλλον της 
διαδικασίας που προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 είναι 
κορυφαίας σημασίας για τη διασφάλιση 
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διοργανικής εμπιστοσύνης και 
οικονομικού διαλόγου υψηλής ποιότητας·

Or.en

Τροπολογία 236
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
προσθέσει στον πίνακα αποτελεσμάτων 
κοινωνικούς δείκτες για τη διόρθωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως 
η εισοδηματική ανισότητα και η 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς 
και δείκτες σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση και την 
αποδοτικότητα των πόρων·

Or.en

Τροπολογία 237
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι τα μέχρι στιγμής προβλεπόμενα όρια 
για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(+ 6%, – 4%) καταργούν την αρχή της 
συμμετρίας και ευνοούν απροκάλυπτα, εκ 
των προτέρων, τα κράτη μέλη με 
πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών·

Or.en

Τροπολογία 238
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14στ. είναι της άποψης ότι η υφιστάμενη 
εστίαση του ενδιαφέροντος στο κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος πρέπει 
να σταθμιστεί και να βελτιωθεί 
περαιτέρω, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
μεγαλύτερη διαφοροποίηση, δεδομένου 
ότι το κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος που υπολογίζεται με τη χρήση 
συνολικών στοιχείων δεν συνιστά απλώς 
σταθμισμένο μέσο όρο του κόστους 
εργασίας των εταιρειών ανά μονάδα 
προϊόντος· επισημαίνει ότι είναι εξίσου 
πιθανό τα ποσοστά κέρδους να 
αυξάνονται (μειώνονται) ταχύτερα 
(βραδύτερα) από την αποδοτικότητα του 
κεφαλαίου, με συνέπεια την αύξηση του 
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, 
μειώνοντας κατά τον τρόπο αυτόν και 
την ανταγωνιστικότητα·

Or.en

Τροπολογία 239
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ζ. επισημαίνει ότι τα στατιστικά 
στοιχεία παρέχουν σαφείς ενδείξεις ότι η 
αποδοτικότητα του κεφαλαίου 
παρουσιάζει κατά την τελευταία δεκαετία 
εμφανή πτωτική τάση σε ολόκληρη την 
ΕΕ, με αποτέλεσμα να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα· 
κρίνει, συνεπώς, σκόπιμη την προσθήκη 
ενός δείκτη για το κόστος εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος στον πίνακα 
αποτελεσμάτων σχετικά με τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες·
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Or.en

Τροπολογία 240
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14η. τονίζει ότι το συνολικό κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 
αντικατοπτρίζει την κατανομή του 
εισοδήματος μεταξύ των αποδοχών και 
των κερδών, στοιχείο το οποίο έχει 
γενικότερες επιπτώσεις στην εξέταση της 
συνολικής ζήτησης· σημειώνει, εν 
προκειμένω, ότι δεν έχουν προβλεφθεί 
μέχρι στιγμής κατώτατα όρια για το 
κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 
στον πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με 
τις μακροοικονομικές ανισορροπίες· 
εκτιμά ότι ο καθορισμός των εν λόγω 
κατώτατων ορίων είναι απαραίτητος εάν 
επιδιώκεται να διαπιστωθεί κατά πόσον 
οι μισθολογικές εξελίξεις εναρμονίζονται 
με την παραγωγικότητα·

Or.en

Τροπολογία 241
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να ενεργήσουν γρήγορα, 
προκειμένου να δώσουν πραγματική 
υπόσταση και αποτελεσματικότητα στο 
Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης, 

15. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να ενεργήσουν διεξοδικά, 
προκειμένου να δώσουν πραγματική 
υπόσταση και αποτελεσματικότητα στο 
Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης, 
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όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 28-29 Ιουνίου 2012·

όπως συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της 28-29 Ιουνίου 2012·

Or.en

Τροπολογία 242
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εγκρίνει άμεσα το επονομαζόμενο 
«δίπτυχο»·

Or.en

Τροπολογία 243
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από το Συμβούλιο και τα 
συμμετέχοντα κράτη μέλη να 
ολοκληρώσουν το ταχύτερο δυνατό τις 
διαδικασίες επικύρωσης της Συνθήκης 
για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και 
τη διακυβέρνηση (δημοσιονομικό 
σύμφωνο)·

Or.en

Τροπολογία 244
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την Επιτροπή να επιτείνει την 
επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας 
για την εσωτερική αγορά· παροτρύνει τα 
κράτη μέλη να θέσουν σε πλήρη 
εφαρμογή τη νομοθεσία για την 
εσωτερική αγορά, ιδίως την οδηγία για 
τις υπηρεσίες·

Or.en

Τροπολογία 245
Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
ενίσχυση της καταπολέμησης της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής, και σε σχέση με τρίτες 
χώρες, ως ένα απαραίτητο εργαλείο έτσι 
ώστε να κατανέμεται πιο δίκαια η 
δημοσιονομική προσπάθεια και να 
αυξάνονται τα έσοδα των κρατών μελών·

16. επικροτεί το «Σχέδιο δράσης για την 
ενίσχυση της καταπολέμησης της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής», καθώς και τις συστάσεις 
όσον αφορά «μέτρα με σκοπό να
ενθαρρυνθούν οι τρίτες χώρες να 
εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής 
διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα» 
και τον «επιθετικό φορολογικό 
σχεδιασμό» που εξέδωσε η Επιτροπή στις 
6 Δεκεμβρίου 2012· τάσσεται υπέρ της 
προορατικής θέσης που υιοθέτησε η 
Επιτροπή και ειδικότερα ο αρμόδιος 
επίτροπος σε θέματα φορολογίας και 
τελωνειακής ένωσης, καταπολέμησης της 
απάτης, ελέγχου και στατιστικών 
στοιχείων· θα παρακολουθεί προσεκτικά 
τις επακόλουθες δράσεις που θα 
αναληφθούν από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη συνεπεία των ανωτέρω 
κειμένων·

Or.en
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Τροπολογία 246
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
ενίσχυση της καταπολέμησης της 
φορολογικής απάτης και της 
φοροδιαφυγής, και σε σχέση με τρίτες 
χώρες, ως ένα απαραίτητο εργαλείο έτσι 
ώστε να κατανέμεται πιο δίκαια η 
δημοσιονομική προσπάθεια και να
αυξάνονται τα έσοδα των κρατών μελών·

16. επικροτεί το σχέδιο δράσης της 
Επιτροπής για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής· καλεί τα κράτη 
μέλη να δώσουν περαιτέρω συνέχεια στις 
συστάσεις της Επιτροπής, να λάβουν 
άμεση και συντονισμένη δράση κατά των 
φορολογικών παραδείσων και του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και 
να διασφαλίσουν, συνεπώς, ότι
κατανέμεται πιο δίκαια η δημοσιονομική 
προσπάθεια και αυξάνονται τα έσοδα των 
κρατών μελών·

Or.en

Τροπολογία 247
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση 
της καταπολέμησης της φορολογικής 
απάτης και της φοροδιαφυγής, και σε 
σχέση με τρίτες χώρες, ως ένα 
απαραίτητο εργαλείο έτσι ώστε να 
κατανέμεται πιο δίκαια η δημοσιονομική 
προσπάθεια και να αυξάνονται τα έσοδα 
των κρατών μελών·

16. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει
ένα φορολογικό σύμφωνο το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση 
της καταπολέμησης της φορολογικής 
απάτης και της φοροδιαφυγής, καθώς και
του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, 
και σε σχέση με τρίτες χώρες· εκτιμά ότι 
τα εν λόγω μέτρα θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν βασικά εργαλεία έτσι ώστε 
να κατανέμεται πιο δίκαια η 
δημοσιονομική προσπάθεια και να 
αυξάνονται τα έσοδα των κρατών μελών·
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Or.en

Τροπολογία 248
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση 
της καταπολέμησης της φορολογικής 
απάτης και της φοροδιαφυγής, και σε 
σχέση με τρίτες χώρες, ως ένα 
απαραίτητο εργαλείο έτσι ώστε να 
κατανέμεται πιο δίκαια η δημοσιονομική 
προσπάθεια και να αυξάνονται τα έσοδα 
των κρατών μελών·

16. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση 
της καταπολέμησης της φορολογικής 
απάτης και της φοροδιαφυγής, και σε 
σχέση με τρίτες χώρες·

Or.en

Τροπολογία 249
Sylvie Goulard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί θετικό το γεγονός ότι τελικά 
«όλα τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τη 
σημασία της λήψης αποτελεσματικών 
μέτρων για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και της φορολογικής 
απάτης, επίσης σε περίοδο 
δημοσιονομικών περιορισμών και 
οικονομικής κρίσης», όπως δηλώνεται 
στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων της 13ης Νοεμβρίου 2012· 

Or.en
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Τροπολογία 250
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
την κοινή διαχείριση του δημόσιου 
χρέους προκειμένου να ελαφρυνθεί το 
βάρος του χρέους σε πολλά κράτη μέλη 
και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για μια μελλοντική κοινή έκδοση 
ομολόγων έτσι ώστε να τεθεί κάποιο όριο 
στην απόκλιση του κόστους δανεισμού 
των κρατών·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 251
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
την κοινή διαχείριση του δημόσιου 
χρέους προκειμένου να ελαφρυνθεί το 
βάρος του χρέους σε πολλά κράτη μέλη 
και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για μια μελλοντική κοινή έκδοση 
ομολόγων έτσι ώστε να τεθεί κάποιο όριο 
στην απόκλιση του κόστους δανεισμού 
των κρατών·

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 252
Sari Essayah

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
την κοινή διαχείριση του δημόσιου 
χρέους προκειμένου να ελαφρυνθεί το 
βάρος του χρέους σε πολλά κράτη μέλη 
και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για μια μελλοντική κοινή έκδοση 
ομολόγων έτσι ώστε να τεθεί κάποιο όριο 
στην απόκλιση του κόστους δανεισμού 
των κρατών·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 253
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
την κοινή διαχείριση του δημόσιου 
χρέους προκειμένου να ελαφρυνθεί το 
βάρος του χρέους σε πολλά κράτη μέλη 
και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για μια μελλοντική κοινή έκδοση 
ομολόγων έτσι ώστε να τεθεί κάποιο όριο 
στην απόκλιση του κόστους δανεισμού 
των κρατών·

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 254
Burkhard Balz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
την κοινή διαχείριση του δημόσιου 
χρέους προκειμένου να ελαφρυνθεί το 
βάρος του χρέους σε πολλά κράτη μέλη 
και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για μια μελλοντική κοινή έκδοση 
ομολόγων έτσι ώστε να τεθεί κάποιο όριο 
στην απόκλιση του κόστους δανεισμού 
των κρατών·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 255
Derk Jan Eppink

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
την κοινή διαχείριση του δημόσιου 
χρέους προκειμένου να ελαφρυνθεί το 
βάρος του χρέους σε πολλά κράτη μέλη 
και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 
για μια μελλοντική κοινή έκδοση 
ομολόγων έτσι ώστε να τεθεί κάποιο όριο 
στην απόκλιση του κόστους δανεισμού 
των κρατών·

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 256
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
την κοινή διαχείριση του δημόσιου χρέους
προκειμένου να ελαφρυνθεί το βάρος του 
χρέους σε πολλά κράτη μέλη και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια
μελλοντική κοινή έκδοση ομολόγων έτσι 
ώστε να τεθεί κάποιο όριο στην απόκλιση 
του κόστους δανεισμού των κρατών·

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να καταστήσουν εν τέλει 
σαφές το γεγονός ότι η δημιουργία 
μηχανισμών για την κοινή διαχείριση του 
δημόσιου χρέους συνιστά παραβίαση των 
υφιστάμενων Συνθηκών και αναμένεται 
να επιδεινώσει την κρίση λόγω της 
αύξησης του ηθικού κινδύνου και, ως εκ 
τούτου, της αβεβαιότητας· ζητεί, 
συνεπώς, από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εγκαταλείψουν τυχόν 
σχέδια για μελλοντική έκδοση
χρεογράφων·

Or.en

Τροπολογία 257
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για 
την κοινή διαχείριση του δημόσιου χρέους 
προκειμένου να ελαφρυνθεί το βάρος του 
χρέους σε πολλά κράτη μέλη και να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια 
μελλοντική κοινή έκδοση ομολόγων έτσι 
ώστε να τεθεί κάποιο όριο στην απόκλιση 
του κόστους δανεισμού των κρατών·

17. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δημιουργία ενός ταμείου απόσβεσης
χρέους βάσει αυστηρών προϋποθέσεων
προκειμένου να ελαφρυνθεί το βάρος του 
χρέους σε πολλά κράτη μέλη·

Or.en
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Τροπολογία 258
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
εθνικής αποδοχής και ευθύνης όσον 
αφορά τις διαδικασίες των διαρθρωτικών 
και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων 
που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι η επιτυχής έκβαση των εν 
λόγω διαδικασιών σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την ικανότητα των εθνικών πολιτικών 
ιθυνόντων να εδραιώσουν τις αναγκαίες 
αποφάσεις στο επίπεδο των πολιτών και 
ότι η εδραίωση αυτή δεν μπορεί να 
υποκατασταθεί από ρυθμίσεις σε 
συνεργασία με κοινοτικούς φορείς, ενώ το 
ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή τους·

Or.en

Τροπολογία 259
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να προβούν σε σύναψη 
διοργανικής συμφωνίας με το 
Κοινοβούλιο προκειμένου να ανατεθούν 
στο Κοινοβούλιο πλήρη καθήκοντα κατά 
την κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας 
επισκόπησης της ανάπτυξης και των 
κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής 
πολιτικής και απασχόλησης·



AM\923070EL.doc 119/152  PE502.108v02-00

EL

Or.en

Τροπολογία 260
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. συντάσσεται με την αξιολόγηση που 
έχει συμπεριλάβει η Επιτροπή στο σχέδιο 
στρατηγικής της και ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναλάβουν 
σχετικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο 
συγκεκριμένου και χρονικά δεσμευτικού 
χάρτη πορείας για την επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στο σχέδιο
στρατηγικής·

Or.en

Τροπολογία 261
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπενθυμίζει ότι σκοπός της κοινής 
νομοθεσίας για τα δημοσιονομικά πλαίσια 
των κρατών μελών είναι να διασφαλίζεται 
ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις 
τους έναντι των από κοινού 
συμφωνηθέντων κανόνων και όχι να 
προσδιορίζονται οι επιλογές πολιτικής 
του εκάστοτε κράτους μέλους·

Or.en
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Τροπολογία 262
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή να δημοσιεύσει τη 
μεθοδολογία της ενισχύοντας την 
αξιολόγηση των διαρθρωτικών 
ισορροπιών των κρατών μελών, καθώς 
και τις αλλαγές που έχουν εισαχθεί σε 
αυτήν τη μεθοδολογία από το 2008 και 
τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών στην 
αξιολόγηση των διαρθρωτικών 
ισορροπιών των κρατών μελών·

Or.en

Τροπολογία 263
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν την αντιστροφή των 
αρνητικών επιπτώσεων της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης στην ισότητα 
των φύλων, τη γυναικεία απασχόληση και 
τη φτώχεια, υιοθετώντας μια προσέγγιση 
που να ενσωματώνει τη διάσταση του 
φύλου στους εθνικούς προϋπολογισμούς, 
απευθύνοντας στα κράτη μέλη 
αυστηρότερες συστάσεις ειδικά για τη 
διάσταση του φύλου και διαχωρίζοντας 
ανά φύλο τους πρωταρχικούς στόχους 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και τους 
αντίστοιχους εθνικούς στόχους·
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Or.en

Τροπολογία 264
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

διαγράφεται

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι 
ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που θα 
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
βάσει της ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν τους 
εξής στόχους:
Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να εγκρίνουν μια νέα εναλλακτική 
στρατηγική έξι σημείων όπως ορίζεται 
παρακάτω:
1. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει 
να καθυστερήσει και να εξαπλωθεί 
τηρώντας δεόντως τους υφιστάμενους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Σε 
αντίθεση με μια προσπάθεια εξυγίανσης 
σχεδόν 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, η πιο 
ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση 
της τάξης της 0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, το ΣΣΑ και το 
δημοσιονομικό σύμφωνο, θα δώσει για το 
2013 και μόνο συγκεκριμένο περιθώριο 
ελιγμών άνω των 85 δισεκατομμυρίων. 
Καθυστερώντας απλώς και θέτοντας ένα 
ανώτατο όριο στην πορεία της 
εξυγίανσης, μπορεί ο μέσος όρος 
ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ από το 
2013 έως και το 2017 να βελτιωθεί κατά 
0,7 μονάδες ανά έτος.
2. Πρέπει να σταματήσει η κερδοσκοπία 
σχετικά με το δημόσιο χρέος των κρατών 
μελών. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα πρέπει να 
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ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στη 
κοινοτική διαχειριστική δομή με την ΕΚΤ
ως φορέα προστασίας.
3. Οι επίμονες και μακροχρόνιες 
σωρευτικές ανισορροπίες, που 
αυξάνονταν καθόλη όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του κοινού νομίσματος 
οφείλονται στην ασύμμετρη επίδραση 
των κοινών πολιτικών σε διαφορετικές 
οικονομίες και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω ειδικών 
μέσων σύγκλισης έτσι ώστε να 
προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών που υστερούν, ιδίως 
αυξάνοντας τις προϋποθέσεις για 
επενδύσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης στις 
τελευταίες·
4. Θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η 
χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, και το ίδιο θα 
πρέπει να συμβεί και για άλλα μέτρα 
(κυρίως τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων και των ομολόγων έργων), έτσι 
ώστε να προωθηθεί πραγματικά η 
ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης πρέπει να οδηγήσει 
επειγόντως σε συγκεκριμένες επενδύσεις.
5. Θα πρέπει να αναληφθούν νομικές 
πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν μέσα 
πολιτικής έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 
πιστωτική ροή προς την πραγματική 
οικονομία. Οι εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και οι προϋποθέσεις για 
την εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να 
είναι παρόμοιες στην εσωτερική αγορά, 
και πολύ περισσότερο στη ζώνη του 
ευρώ. 
6. Ο στενός συντονισμός των 
οικονομικών πολιτικών πρέπει να 
στοχεύει στη μείωση των εσωτερικών 
ανισορροπιών στην ΕΕ και στη ζώνη του 
ευρώ ειδικότερα. Η προσαρμογή δεν 
πρέπει να βασίζεται μόνο στις 
ελλειμματικές χώρες. Οι πλεονασματικές 
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χώρες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να 
τονώνουν την εσωτερική ζήτηση και να 
λαμβάνουν σχετικές συστάσεις από την 
Επιτροπή.

Or.en

Τροπολογία 265
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Or.en

Τροπολογία 266
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Or.en

Τροπολογία 267
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – τίτλος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Or.en

Τροπολογία 268
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – εισαγωγική παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να εγκρίνουν μια νέα εναλλακτική 
στρατηγική έξι σημείων όπως ορίζεται 
παρακάτω:

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 269
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – εισαγωγική παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνουν μια νέα εναλλακτική 
στρατηγική έξι σημείων όπως ορίζεται 
παρακάτω:

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
θέσουν σε προτεραιότητα τις ακόλουθες 
στρατηγικές:

Or.en

Τροπολογία 270
Werner Langen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – εισαγωγική παράγραφος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εγκρίνουν μια νέα εναλλακτική 
στρατηγική έξι σημείων όπως ορίζεται 
παρακάτω:

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
εξετάσουν τα ακόλουθα στοιχεία, όπως 
ορίζεται παρακάτω:

Or.en

Τροπολογία 271
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει 
να καθυστερήσει και να εξαπλωθεί 
τηρώντας δεόντως τους υφιστάμενους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Σε 
αντίθεση με μια προσπάθεια εξυγίανσης 
σχεδόν 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, η πιο 
ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση 
της τάξης της 0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, το ΣΣΑ και το 
δημοσιονομικό σύμφωνο, θα δώσει για το 
2013 και μόνο συγκεκριμένο περιθώριο 
ελιγμών άνω των 85 δισεκατομμυρίων. 
Καθυστερώντας απλώς και θέτοντας ένα 
ανώτατο όριο στην πορεία της 
εξυγίανσης, μπορεί ο μέσος όρος 
ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ από το 
2013 έως και το 2017 να βελτιωθεί κατά 
0,7 μονάδες ανά έτος.

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 272
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει 
να καθυστερήσει και να εξαπλωθεί 
τηρώντας δεόντως τους υφιστάμενους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Σε 
αντίθεση με μια προσπάθεια εξυγίανσης 
σχεδόν 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, η πιο 
ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση 
της τάξης της 0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, το ΣΣΑ και το 
δημοσιονομικό σύμφωνο, θα δώσει για το 
2013 και μόνο συγκεκριμένο περιθώριο 
ελιγμών άνω των 85 δισεκατομμυρίων. 
Καθυστερώντας απλώς και θέτοντας ένα 
ανώτατο όριο στην πορεία της 
εξυγίανσης, μπορεί ο μέσος όρος 
ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ από το 
2013 έως και το 2017 να βελτιωθεί κατά 
0,7 μονάδες ανά έτος.

1. Η δημοσιονομική εξυγίανση που έχει 
συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να 
τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη 
προκειμένου να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών εντός της ζώνης 
του ευρώ.

Or.en

Τροπολογία 273
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει 
να καθυστερήσει και να εξαπλωθεί
τηρώντας δεόντως τους υφιστάμενους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Σε 
αντίθεση με μια προσπάθεια εξυγίανσης 
σχεδόν 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 

1. Η δημοσιονομική εξυγίανση δεν πρέπει
επ’ ουδενί λόγω να καθυστερήσει και να 
εξαπλωθεί τηρουμένων δεόντως των 
υφιστάμενων δημοσιονομικών κανόνων
της ΕΕ. Καθυστερώντας απλώς την πορεία 
της εξυγίανσης, μπορεί ο μέσος όρος 
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σύνολο της ζώνης του ευρώ, η πιο 
ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση 
της τάξης της 0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, το ΣΣΑ και το 
δημοσιονομικό σύμφωνο, θα δώσει για το 
2013 και μόνο συγκεκριμένο περιθώριο 
ελιγμών άνω των 85 δισεκατομμυρίων.
Καθυστερώντας απλώς και θέτοντας ένα 
ανώτατο όριο στην πορεία της εξυγίανσης, 
μπορεί ο μέσος όρος ανάπτυξης για τη 
ζώνη του ευρώ από το 2013 έως και το 
2017 να βελτιωθεί κατά 0,7 μονάδες ανά 
έτος.

ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ να 
παρουσιάσει υστέρηση και να μειωθεί 
λόγω της αδυναμίας προώθησης της 
βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της 
επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής.

Or.en

Τροπολογία 274
Pablo Zalba Bidegain

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει 
να καθυστερήσει και να εξαπλωθεί 
τηρώντας δεόντως τους υφιστάμενους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Σε
αντίθεση με μια προσπάθεια εξυγίανσης 
σχεδόν 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, η πιο 
ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση 
της τάξης της 0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, το ΣΣΑ και το 
δημοσιονομικό σύμφωνο, θα δώσει για το 
2013 και μόνο συγκεκριμένο περιθώριο 
ελιγμών άνω των 85 δισεκατομμυρίων. 
Καθυστερώντας απλώς και θέτοντας ένα 
ανώτατο όριο στην πορεία της 
εξυγίανσης, μπορεί ο μέσος όρος 
ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ από το 
2013 έως και το 2017 να βελτιωθεί κατά 
0,7 μονάδες ανά έτος.

1. Τα προγράμματα δημοσιονομικής 
εξυγίανσης θα πρέπει να συνεχιστούν με 
σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
των δημόσιων οικονομικών· τα 
προγράμματα αυτά, ωστόσο, πρέπει να 
είναι αναλογικά και να ευνοούν την 
ανάπτυξη. Ο ρυθμός εξυγίανσης πρέπει 
να διαφοροποιείται μεταξύ των χωρών, 
ανάλογα με τα δημοσιονομικά τους 
περιθώρια, με σκοπό την επίτευξη της 
κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ των 
πιθανών αρνητικών συνεπειών στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση και των 
κινδύνων για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Or.en
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Τροπολογία 275
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει 
να καθυστερήσει και να εξαπλωθεί 
τηρώντας δεόντως τους υφιστάμενους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Σε 
αντίθεση με μια προσπάθεια εξυγίανσης 
σχεδόν 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 
σύνολο της ζώνης του ευρώ, η πιο 
ισορροπημένη δημοσιονομική εξυγίανση 
της τάξης της 0,5 μονάδας του ΑΕγχΠ, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, το ΣΣΑ και το 
δημοσιονομικό σύμφωνο, θα δώσει για το 
2013 και μόνο συγκεκριμένο περιθώριο 
ελιγμών άνω των 85 δισεκατομμυρίων. 
Καθυστερώντας απλώς και θέτοντας ένα 
ανώτατο όριο στην πορεία της εξυγίανσης, 
μπορεί ο μέσος όρος ανάπτυξης για τη 
ζώνη του ευρώ από το 2013 έως και το 
2017 να βελτιωθεί κατά 0,7 μονάδες ανά 
έτος.

1. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει 
να εξαπλωθεί τηρώντας δεόντως τους 
υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες 
της ΕΕ. Σε αντίθεση με μια προσπάθεια 
εξυγίανσης σχεδόν 130 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, η 
πιο ισορροπημένη δημοσιονομική 
εξυγίανση της τάξης της 0,5 μονάδας του 
ΑΕγχΠ, σύμφωνα με τις Συνθήκες, το ΣΣΑ 
και το δημοσιονομικό σύμφωνο, θα δώσει 
για το 2013 και μόνο συγκεκριμένο 
περιθώριο ελιγμών άνω των 85 
δισεκατομμυρίων. Καθυστερώντας απλώς 
και θέτοντας ένα ανώτατο όριο στην 
πορεία της εξυγίανσης, μπορεί ο μέσος 
όρος ανάπτυξης για τη ζώνη του ευρώ από 
το 2013 έως και το 2017 να βελτιωθεί κατά 
0,7 μονάδες ανά έτος.

Or.en

Τροπολογία 276
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. Διατήρηση του ρυθμού 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, ιδίως όσον 
αφορά την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών, τη μείωση 
του κόστους αναχρηματοδότησης του 
χρέους και τη δημιουργία 
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δημοσιονομικών περιθωρίων για την 
εφαρμογή προορατικής πολιτικής.

Or.en

Τροπολογία 277
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. Απόδοση προτεραιότητας σε 
επενδύσεις στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
καινοτομίας.

Or.en

Τροπολογία 278
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. Εκσυγχρονισμός των συστημάτων 
κοινωνικής προστασίας, ιδίως όσον 
αφορά τις συνταξιοδοτικές παροχές και 
την εναρμόνιση της ηλικίας 
συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο 
ζωής.

Or.en

Τροπολογία 279
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1 δ (νέα)



PE502.108v02-00 130/152 AM\923070EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. Άσκηση ενεργητικών πολιτικών της 
αγοράς εργασίας, ιδίως με τη θέσπιση 
καθεστώτων ευελιξίας και ασφάλειας 
στην απασχόληση.

Or.en

Τροπολογία 280
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. Μεταστροφή της φορολογικής 
επιβάρυνσης από την εργασία στην 
κατανάλωση.

Or.en

Τροπολογία 281
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Πρέπει να σταματήσει η κερδοσκοπία 
σχετικά με το δημόσιο χρέος των κρατών 
μελών. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα πρέπει να 
ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στη
κοινοτική διαχειριστική δομή με την ΕΚΤ
ως φορέα προστασίας.

2. Ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στην
κοινοτική διαχειριστική δομή.

Or.en
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Τροπολογία 282
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

gy 2. Η κερδοσκοπία σχετικά με το δημόσιο 
χρέος των κρατών μελών μπορεί να 
σταματήσει μόνο με τη μείωση της 
αβεβαιότητας και τη βελτίωση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών μέσω της 
ανάληψης σαφούς δέσμευσης υπέρ της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης και της 
εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών.

Or.en

Τροπολογία 283
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Πρέπει να σταματήσει η κερδοσκοπία 
σχετικά με το δημόσιο χρέος των κρατών 
μελών. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα πρέπει να 
ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στη
κοινοτική διαχειριστική δομή με την ΕΚΤ
ως φορέα προστασίας.

2. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα πρέπει να 
ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στην
κοινοτική διαχειριστική δομή· οι 
μεταρρυθμισμένοι μηχανισμοί 
διαχείρισης κρίσεων πρέπει να κάμπτουν 
σε σημαντικό βαθμό την επιζήμια 
κερδοσκοπία επί του επισφαλούς 
δημόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ.

Or.en

Τροπολογία 284
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. Πρέπει να σταματήσει η κερδοσκοπία 
σχετικά με το δημόσιο χρέος των κρατών 
μελών. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα πρέπει να 
ενσωματωθεί το συντομότερο δυνατό στη
κοινοτική διαχειριστική δομή με την ΕΚΤ 
ως φορέα προστασίας.

2. Πρέπει να σταματήσουν οι μη βιώσιμες 
επιτοκιακές αποκλίσεις (spreads) του 
δημόσιου χρέους των κρατών μελών. Ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 
(ΕΜΣ) θα πρέπει να ενσωματωθεί το 
συντομότερο δυνατό στην κοινοτική 
διαχειριστική δομή με την ΕΚΤ ως φορέα 
προστασίας.

Or.en

Τροπολογία 285
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Οι επίμονες και μακροχρόνιες 
σωρευτικές ανισορροπίες, που 
αυξάνονταν καθόλη όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του κοινού νομίσματος 
οφείλονται στην ασύμμετρη επίδραση 
των κοινών πολιτικών σε διαφορετικές 
οικονομίες και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω ειδικών 
μέσων σύγκλισης έτσι ώστε να 
προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών που υστερούν, ιδίως 
αυξάνοντας τις προϋποθέσεις για 
επενδύσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης στις 
τελευταίες·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 286
Werner Langen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Οι επίμονες και μακροχρόνιες 
σωρευτικές ανισορροπίες, που 
αυξάνονταν καθόλη όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του κοινού νομίσματος 
οφείλονται στην ασύμμετρη επίδραση 
των κοινών πολιτικών σε διαφορετικές 
οικονομίες και πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω ειδικών 
μέσων σύγκλισης έτσι ώστε να 
προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών που υστερούν, ιδίως 
αυξάνοντας τις προϋποθέσεις για 
επενδύσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης στις 
τελευταίες·

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 287
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Οι επίμονες και μακροχρόνιες 
σωρευτικές ανισορροπίες, που αυξάνονταν 
καθόλη όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
κοινού νομίσματος οφείλονται στην 
ασύμμετρη επίδραση των κοινών 
πολιτικών σε διαφορετικές οικονομίες και
πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω 
ειδικών μέσων σύγκλισης έτσι ώστε να 
προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών που υστερούν, ιδίως 
αυξάνοντας τις προϋποθέσεις για 
επενδύσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης στις 
τελευταίες·

3. Οι επίμονες και μακροχρόνιες 
σωρευτικές ανισορροπίες, που αυξάνονταν 
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
κοινού νομίσματος πρέπει να 
αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω ειδικών 
μέσων σύγκλισης έτσι ώστε να προωθηθεί 
η ανταγωνιστικότητα, ιδίως αυξάνοντας τις 
προϋποθέσεις για επενδύσεις ενίσχυσης 
της ανάπτυξης.

Or.en
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Τροπολογία 288
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Οι επίμονες και μακροχρόνιες 
σωρευτικές ανισορροπίες, που αυξάνονταν
καθόλη όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
κοινού νομίσματος οφείλονται στην 
ασύμμετρη επίδραση των κοινών 
πολιτικών σε διαφορετικές οικονομίες και 
πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς μέσω 
ειδικών μέσων σύγκλισης έτσι ώστε να 
προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
οικονομιών που υστερούν, ιδίως 
αυξάνοντας τις προϋποθέσεις για 
επενδύσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης στις 
τελευταίες·

3. Οι επίμονες και μακροχρόνιες 
σωρευτικές ανισορροπίες, που αυξάνονταν
καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
κοινού νομίσματος οφείλονται στην 
ασύμμετρη επίδραση των κλυδωνισμών 
και των κοινών πολιτικών σε διαφορετικές 
οικονομίες και πρέπει να αντιμετωπιστούν 
επαρκώς μέσω ειδικών κοινοτικών μέσων 
και στόχων σύγκλισης έτσι ώστε να 
προωθηθεί η βιωσιμότητα και η 
ανταγωνιστικότητα των οικονομιών της 
ΕΕ, ιδίως βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις 
για την κινητοποίηση των επενδύσεων σε
τομείς και δραστηριότητες που προάγουν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και προσφέρουν 
πράσινες θέσεις απασχόλησης.

Or.en

Τροπολογία 289
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η 
χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, και το ίδιο θα 
πρέπει να συμβεί και για άλλα μέτρα 
(κυρίως τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων και των ομολόγων έργων), έτσι 
ώστε να προωθηθεί πραγματικά η 
ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 

4. Αύξηση της δανειοδοτικής ικανότητας 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
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Απασχόλησης πρέπει να οδηγήσει 
επειγόντως σε συγκεκριμένες επενδύσεις.

Or.en

Τροπολογία 290
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η 
χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, και το ίδιο θα 
πρέπει να συμβεί και για άλλα μέτρα 
(κυρίως τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων και των ομολόγων έργων), έτσι 
ώστε να προωθηθεί πραγματικά η ατζέντα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης πρέπει να οδηγήσει 
επειγόντως σε συγκεκριμένες επενδύσεις.

4. Είναι σκόπιμο να αυξηθεί η χορήγηση 
δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, και το ίδιο θα πρέπει να 
συμβεί και για άλλα μέτρα (κυρίως τη 
χρήση των διαρθρωτικών ταμείων), έτσι 
ώστε να προωθηθεί πραγματικά η ατζέντα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη. Πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή 
το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης.

Or.en

Τροπολογία 291
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η
χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, και το ίδιο θα 
πρέπει να συμβεί και για άλλα μέτρα 
(κυρίως τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων και των ομολόγων έργων), έτσι 
ώστε να προωθηθεί πραγματικά η ατζέντα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 

4. Η χορήγηση δανείων από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί 
να αυξηθεί μόνο υπό τον δεσμευτικό 
περιορισμό της διατήρησης του βαθμού 
αξιολόγησης ΑΑΑ που έχει λάβει, έτσι 
ώστε να προωθηθεί πραγματικά η ατζέντα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης πρέπει να οδηγήσει 
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Απασχόλησης πρέπει να οδηγήσει 
επειγόντως σε συγκεκριμένες επενδύσεις. 

επιμελώς σε συγκεκριμένες και 
αποτελεσματικές επενδύσεις. 

Or.en

Τροπολογία 292
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η 
χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, και το ίδιο θα 
πρέπει να συμβεί και για άλλα μέτρα 
(κυρίως τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων και των ομολόγων έργων), έτσι 
ώστε να προωθηθεί πραγματικά η ατζέντα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης πρέπει να οδηγήσει 
επειγόντως σε συγκεκριμένες επενδύσεις.

4. Θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η 
χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ειδικά για τομείς 
και δραστηριότητες που προάγουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και προσφέρουν 
πράσινες θέσεις απασχόλησης, και το ίδιο 
θα πρέπει να συμβεί και για άλλα μέτρα 
(κυρίως τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων και των ομολόγων έργων), έτσι 
ώστε να προωθηθεί πραγματικά η ατζέντα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανάπτυξη. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης πρέπει να οδηγήσει 
επειγόντως σε συγκεκριμένες επενδύσεις. 

Or.en

Τροπολογία 293
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Θα πρέπει να αναληφθούν νομικές 
πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν μέσα 
πολιτικής έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 
πιστωτική ροή προς την πραγματική 
οικονομία. Οι εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

5. Βελτίωση της πιστωτικής ροής προς 
την πραγματική οικονομία, ιδίως προς τις
ΜΜΕ.
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χρηματοδότηση και οι προϋποθέσεις για 
την εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να 
είναι παρόμοιες στην εσωτερική αγορά, 
και πολύ περισσότερο στη ζώνη του 
ευρώ. 

Or.en

Τροπολογία 294
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Θα πρέπει να αναληφθούν νομικές 
πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν μέσα 
πολιτικής έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 
πιστωτική ροή προς την πραγματική 
οικονομία. Οι εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και οι προϋποθέσεις για 
την εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να 
είναι παρόμοιες στην εσωτερική αγορά, 
και πολύ περισσότερο στη ζώνη του ευρώ. 

5. Θα πρέπει να αναληφθούν νομικές 
πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν με 
εύλογο τρόπο μέσα πολιτικής έτσι ώστε να 
ανακτηθεί η εμπιστοσύνη, να αρθεί η 
αβεβαιότητα και να αποκατασταθεί η 
πιστωτική ροή προς την πραγματική 
οικονομία. Οι εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και οι προϋποθέσεις για 
την εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να 
είναι παρόμοιες στην εσωτερική αγορά, 
και πολύ περισσότερο στη ζώνη του ευρώ. 

Or.en

Τροπολογία 295
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Θα πρέπει να αναληφθούν νομικές 
πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν μέσα 
πολιτικής έτσι ώστε να αποκατασταθεί η 
πιστωτική ροή προς την πραγματική 
οικονομία. Οι εταιρείες, ιδίως οι ΜΜΕ, 

5. Θα πρέπει να αναληφθούν νομικές 
πρωτοβουλίες και να υλοποιηθούν 
επιμελώς μέσα πολιτικής έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η πιστωτική ροή προς την 
πραγματική οικονομία. Οι εταιρείες, ιδίως 
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πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και οι προϋποθέσεις για 
την εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να 
είναι παρόμοιες στην εσωτερική αγορά, 
και πολύ περισσότερο στη ζώνη του ευρώ. 

οι ΜΜΕ, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση και οι προϋποθέσεις για 
την εν λόγω χρηματοδότηση θα πρέπει να 
είναι παρόμοιες στην εσωτερική αγορά, 
και πολύ περισσότερο στη ζώνη του ευρώ.

Or.en

Τροπολογία 296
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Ο στενός συντονισμός των 
οικονομικών πολιτικών πρέπει να 
στοχεύει στη μείωση των εσωτερικών 
ανισορροπιών στην ΕΕ και στη ζώνη του 
ευρώ ειδικότερα. Η προσαρμογή δεν 
πρέπει να βασίζεται μόνο στις 
ελλειμματικές χώρες. Οι πλεονασματικές 
χώρες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να 
τονώνουν την εσωτερική ζήτηση και να 
λαμβάνουν σχετικές συστάσεις από την 
Επιτροπή. 

6. Μείωση των υπερβολικών εσωτερικών 
ανισορροπιών στην ΕΕ και στη ζώνη του 
ευρώ ειδικότερα.

Or.en

Τροπολογία 297
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Ο στενός συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών πρέπει να στοχεύει στη μείωση 
των εσωτερικών ανισορροπιών στην ΕΕ 
και στη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Η 
προσαρμογή δεν πρέπει να βασίζεται 
μόνο στις ελλειμματικές χώρες. Οι 

6. Ο στενός συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών πρέπει να στοχεύει στη μείωση 
των υπερβολικών εσωτερικών 
ανισορροπιών στην ΕΕ και στη ζώνη του 
ευρώ ειδικότερα. 
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πλεονασματικές χώρες πρέπει να 
λαμβάνουν μέτρα για να τονώνουν την 
εσωτερική ζήτηση και να λαμβάνουν 
σχετικές συστάσεις από την Επιτροπή.

Or.en

Τροπολογία 298
Werner Langen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Ο στενός συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών πρέπει να στοχεύει στη μείωση 
των εσωτερικών ανισορροπιών στην ΕΕ 
και στη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Η 
προσαρμογή δεν πρέπει να βασίζεται μόνο 
στις ελλειμματικές χώρες. Οι
πλεονασματικές χώρες πρέπει να 
λαμβάνουν μέτρα για να τονώνουν την 
εσωτερική ζήτηση και να λαμβάνουν 
σχετικές συστάσεις από την Επιτροπή.

6. Ο στενός συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών πρέπει να στοχεύει στη μείωση 
των εσωτερικών ανισορροπιών στην ΕΕ 
και στη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Η 
προσαρμογή δεν πρέπει να βασίζεται μόνο 
στις ελλειμματικές χώρες, δεδομένου ότι 
οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
επιφέρουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις 
που δεν πρέπει να αμβλυνθούν. Οι
επιτυχείς πολιτικές πλεονασματικών 
χωρών δεν μπορεί να θεωρούνται 
υπεύθυνες για αναποτελεσματικές 
δημοσιονομικές και οικονομικές 
πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλα 
κράτη μέλη κατά το παρελθόν.

Or.en

Τροπολογία 299
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. Ο στενός συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών πρέπει να στοχεύει στη μείωση 

6. Ο στενός συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών πρέπει να στοχεύει στη μείωση 
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των εσωτερικών ανισορροπιών στην ΕΕ 
και στη ζώνη του ευρώ ειδικότερα. Η 
προσαρμογή δεν πρέπει να βασίζεται μόνο 
στις ελλειμματικές χώρες. Οι 
πλεονασματικές χώρες πρέπει να 
λαμβάνουν μέτρα για να τονώνουν την 
εσωτερική ζήτηση και να λαμβάνουν 
σχετικές συστάσεις από την Επιτροπή.

των εσωτερικών ανισορροπιών, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης 
πτωτικής τάσης στην αποδοτικότητα του 
κεφαλαίου, στην ΕΕ και στη ζώνη του 
ευρώ ειδικότερα. Η προσαρμογή δεν 
πρέπει να βασίζεται μόνο στις 
ελλειμματικές χώρες. Οι πλεονασματικές 
χώρες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για να 
τονώνουν την εσωτερική ζήτηση και να 
λαμβάνουν σχετικές συστάσεις από την 
Επιτροπή. 

Or.en

Τροπολογία 300
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 1 – παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. Ο στενότερος συντονισμός της 
οικονομικής πολιτικής πρέπει επίσης να 
επιλύσει το πρόβλημα της συνεχιζόμενης 
πτωτικής τάσης στην αποδοτικότητα του 
κεφαλαίου μέσω μιας σειράς μέσων 
πολιτικής που στοχεύουν στην αύξηση 
της αποδοτικότητας του κεφαλαίου και 
στην ορθή εποπτεία της εξέλιξης της 
αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Κατά 
συνέπεια, η παρακολούθηση του κόστους 
κεφαλαίου ανά μονάδα προϊόντος συνιστά 
καίριο συμπληρωματικό στοιχείο μιας πιο 
διαφοροποιημένης εποπτείας επί του 
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Or.en

Τροπολογία 301
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επαναλαμβάνει την ανάγκη για πλήρη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που είναι το μόνο 
υπερεθνικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με 
εκλογική νομιμοποίηση, στον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής και στην Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης.

Συμμετοχή του Κοινοβουλίου στον 
συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και 
στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης.

Or.en

Τροπολογία 302
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επαναλαμβάνει την ανάγκη για πλήρη
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που είναι το μόνο 
υπερεθνικό ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο με 
εκλογική νομιμοποίηση, στον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής και στην Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης.

Επαναλαμβάνει την ανάγκη συμμετοχής 
του Κοινοβουλίου στον συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής και στην Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης.

Or.en

Τροπολογία 303
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 2 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως 
το ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό δημοκρατικό 
φόρουμ για την παροχή μιας συνολικής 
αξιολόγησης στο τέλος του Ευρωπαϊκού 

Οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οικονομικοί 
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτική βάση.
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Εξαμήνου· πιστεύει πως σε απόδειξη της 
αναγνώρισης αυτής οι εκπρόσωποι των 
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όταν τους ζητείται· ζητεί ότι
ο δημοκρατικός έλεγχος του ΕΚ να 
συμπεριληφθεί στη διοργανική συμφωνία 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Or.en

Τροπολογία 304
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Με βάση σταθερές αξιόπιστες πηγές η 
εκτίμηση που προκύπτει όσον αφορά τη 
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε 
περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ το 
χρόνο. Η αντιμετώπιση τόσο της 
φοροαποφυγής όσο και της φοροδιαφυγής 
είναι δυνατή μόνο εάν τα κράτη μέλη 
είναι πρόθυμα να εφαρμόσουν με 
συνέπεια δράσεις που βασίζονται στην: 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, την κοινή 
ενοποιημένη βάση για τον εταιρικό φόρο, 
μια διεξοδική λογιστική μεταρρύθμιση, 
τη δημοσιοποίηση εταιρικών 
λογαριασμών για φορολογικούς σκοπούς, 
περισσότερες επενδύσεις για προσωπικό 
φορολογικών ελέγχων και την επέκταση 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση 
των αποταμιεύσεων.

διαγράφεται

Or.en



AM\923070EL.doc 143/152  PE502.108v02-00

EL

Τροπολογία 305
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Με βάση σταθερές αξιόπιστες πηγές η 
εκτίμηση που προκύπτει όσον αφορά τη 
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε περίπου 
1 τρισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Η 
αντιμετώπιση τόσο της φοροαποφυγής όσο 
και της φοροδιαφυγής είναι δυνατή μόνο 
εάν τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να 
εφαρμόσουν με συνέπεια δράσεις που 
βασίζονται στην: υποβολή εκθέσεων ανά 
χώρα, την κοινή ενοποιημένη βάση για 
τον εταιρικό φόρο, μια διεξοδική 
λογιστική μεταρρύθμιση, τη 
δημοσιοποίηση εταιρικών λογαριασμών 
για φορολογικούς σκοπούς, περισσότερες 
επενδύσεις για προσωπικό φορολογικών 
ελέγχων και την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη φορολόγηση των 
αποταμιεύσεων.

Με βάση σταθερές αξιόπιστες πηγές η 
εκτίμηση που προκύπτει όσον αφορά τη 
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε περίπου 
1 τρισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Η 
αντιμετώπιση τόσο της φοροαποφυγής όσο 
και της φοροδιαφυγής είναι δυνατή.

Or.en

Τροπολογία 306
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Με βάση σταθερές αξιόπιστες πηγές η 
εκτίμηση που προκύπτει όσον αφορά τη 
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε περίπου 
1 τρισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Η 

Με βάση σταθερές αξιόπιστες πηγές η 
εκτίμηση που προκύπτει όσον αφορά τη 
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε περίπου 
1 τρισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Κατά 
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αντιμετώπιση τόσο της φοροαποφυγής όσο 
και της φοροδιαφυγής είναι δυνατή μόνο 
εάν τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να 
εφαρμόσουν με συνέπεια δράσεις που 
βασίζονται στην: υποβολή εκθέσεων ανά 
χώρα, την κοινή ενοποιημένη βάση για τον 
εταιρικό φόρο, μια διεξοδική λογιστική 
μεταρρύθμιση, τη δημοσιοποίηση 
εταιρικών λογαριασμών για φορολογικούς 
σκοπούς, περισσότερες επενδύσεις για 
προσωπικό φορολογικών ελέγχων και την 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
φορολόγηση των αποταμιεύσεων.

συνέπεια, το υφιστάμενο φορολογικό 
χάσμα στην ΕΕ συνιστά σκανδαλώδη 
απώλεια δημόσιων εσόδων, απειλή για 
την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας 
αγοράς και πλήγμα για τον αποδοτικό και 
αμερόληπτο χαρακτήρα των 
φορολογικών συστημάτων στο εσωτερικό 
της ΕΕ. Η αντιμετώπιση τόσο της 
φοροαποφυγής όσο και της φοροδιαφυγής 
είναι δυνατή μόνο εάν τα κράτη μέλη είναι 
πρόθυμα να εφαρμόσουν με συνέπεια 
δράσεις που βασίζονται στην: υποβολή 
εκθέσεων ανά χώρα, την κοινή 
ενοποιημένη βάση για τον εταιρικό φόρο, 
μια διεξοδική λογιστική μεταρρύθμιση, τη 
δημοσιοποίηση εταιρικών λογαριασμών 
για φορολογικούς σκοπούς, την εξάλειψη 
επιθετικών πρακτικών φορολογικού 
σχεδιασμού, την κάλυψη των κενών της 
διπλής φορολόγησης, περισσότερες 
επενδύσεις για προσωπικό φορολογικών 
ελέγχων και την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη φορολόγηση των 
αποταμιεύσεων.

Or.en

Τροπολογία 307
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο 
δράσης για την αντιμετώπιση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και των φορολογικών παραδείσων· Αυτός
ο νέος προσανατολισμός πρέπει να γίνει 
ομόφωνα αποδεκτός από τα κράτη μέλη 
με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία για ένα 
φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό 
πρωταρχικό στόχο: τη μείωση του 
φορολογικού χάσματος στο ήμισυ έως το 

διαγράφεται
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2020. Επιδιώκοντας τον στόχο αυτό, τα 
κράτη μέλη θα επιτύχουν σταδιακά νέα 
φορολογικά έσοδα αρκετών εκατοντάδων 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως χωρίς να 
αυξήσουν τους φορολογικούς 
συντελεστές.

Or.en

Τροπολογία 308
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο 
δράσης για την αντιμετώπιση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και των φορολογικών παραδείσων· Αυτός
ο νέος προσανατολισμός πρέπει να γίνει 
ομόφωνα αποδεκτός από τα κράτη μέλη με 
σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία για ένα 
φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό 
πρωταρχικό στόχο: τη μείωση του 
φορολογικού χάσματος στο ήμισυ έως το 
2020. Επιδιώκοντας τον στόχο αυτό, τα 
κράτη μέλη θα επιτύχουν σταδιακά νέα 
φορολογικά έσοδα αρκετών εκατοντάδων 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως χωρίς να 
αυξήσουν τους φορολογικούς συντελεστές.

Το σχέδιο δράσης που παρουσίασε η 
Επιτροπή για την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής αποτελεί 
καθυστερημένο, αλλά αδιαμφισβήτητα 
ευπρόσδεκτο βήμα προόδου για την 
αντιμετώπιση της φορολογικής αποφυγής 
σε επίπεδο ΕΕ· αυτός ο νέος 
προσανατολισμός πρέπει πλέον να γίνει 
ομόφωνα αποδεκτός από τα κράτη μέλη με 
σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία για ένα 
φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό 
πρωταρχικό στόχο: τη μείωση του 
φορολογικού χάσματος στο ήμισυ έως το 
2020. Επιδιώκοντας τον στόχο αυτό, τα 
κράτη μέλη θα επιτύχουν σταδιακά νέα 
φορολογικά έσοδα αρκετών εκατοντάδων 
δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως χωρίς να 
αυξήσουν τους φορολογικούς συντελεστές.

Or.en

Τροπολογία 309
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να λάβουν μέτρα σχετικά με τα ακόλουθα 
πέντε βασικά ζητήματα:

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 310
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να λάβουν μέτρα σχετικά με τα ακόλουθα 
πέντε βασικά ζητήματα:

διαγράφεται

1. τη μεταρρύθμιση των λογιστικών 
κανόνων και τη δημοσιοποίηση των 
εταιρικών λογαριασμών
2. την αναβάθμιση και επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση 
των αποταμιεύσεων
3. τη διασφάλιση μιας υποχρεωτικής 
κοινής ενοποιημένης βάσης για τον 
εταιρικό φόρο
4. την καθιέρωση της υποβολής εκθέσεων 
ανά χώρα για διασυνοριακές εταιρίες
5. την ενίσχυση της κανονιστικής 
ρύθμισης για τα μητρώα εταιρειών και 
την καταγραφή της διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων τρίτων

Or.en

Τροπολογία 311
Philippe De Backer
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τη μεταρρύθμιση των λογιστικών 
κανόνων και τη δημοσιοποίηση των 
εταιρικών λογαριασμών

1. μεταρρύθμιση των λογιστικών κανόνων 
και δημοσιοποίηση των εταιρικών 
λογαριασμών

Or.en

Τροπολογία 312
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εφαρμογή του σχεδίου δράσης της 
Επιτροπής για την αντιμετώπιση της 
φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και των φορολογικών παραδείσων

Or.en

Τροπολογία 313
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. την αναβάθμιση και επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση 
των αποταμιεύσεων

2. αναβάθμιση και επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη φορολόγηση των 
αποταμιεύσεων

Or.en
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Τροπολογία 314
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τη διασφάλιση μιας υποχρεωτικής 
κοινής ενοποιημένης βάσης για τον 
εταιρικό φόρο

3. θέσπιση υποχρεωτικής κοινής 
ενοποιημένης βάσης για τον εταιρικό φόρο 

Or.en

Τροπολογία 315
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. την καθιέρωση της υποβολής εκθέσεων 
ανά χώρα για διασυνοριακές εταιρίες

4. καθιέρωση της υποβολής εκθέσεων ανά 
χώρα για διασυνοριακές εταιρίες

Or.en

Τροπολογία 316
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. την ενίσχυση της κανονιστικής 
ρύθμισης για τα μητρώα εταιρειών και την 
καταγραφή της διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων τρίτων

5. ενίσχυση της κανονιστικής ρύθμισης για 
τα μητρώα εταιρειών και την καταγραφή 
της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
τρίτων

Or.en
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Τροπολογία 317
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. την ενίσχυση της κανονιστικής ρύθμισης 
για τα μητρώα εταιρειών και την 
καταγραφή της διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων τρίτων

5. την ενίσχυση της κανονιστικής ρύθμισης 
και της διαφάνειας για τα μητρώα 
εταιρειών και την καταγραφή της 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων 
τρίτων και ιδρυμάτων

Or.en

Τροπολογία 318
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλες συμφωνίες σε επίπεδο ΕΕ με 
βασικές τρίτες χώρες όπως η Ελβετία που 
επί του παρόντος παρέχουν ευνοϊκά 
πλαίσια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, διευκολύνοντας την 
φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή 
από δραστηριότητες εντός της ΕΕ.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 319
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλες συμφωνίες σε επίπεδο ΕΕ με 
βασικές τρίτες χώρες όπως η Ελβετία που 
επί του παρόντος παρέχουν ευνοϊκά 
πλαίσια για τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, διευκολύνοντας την φορολογική 
απάτη και τη φοροδιαφυγή από 
δραστηριότητες εντός της ΕΕ.

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλες συμφωνίες σε επίπεδο ΕΕ με 
βασικές τρίτες χώρες που επί του παρόντος 
παρέχουν ευνοϊκά πλαίσια για τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
διευκολύνοντας την φορολογική απάτη και 
τη φοροδιαφυγή από δραστηριότητες εντός 
της ΕΕ.

Or.en

Τροπολογία 320
Philippe De Backer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Είναι ζωτικής σημασίας να ασχοληθεί η 
Επιτροπή με το ζήτημα των τρίτων 
χωρών για λογαριασμό του συνόλου της 
ΕΕ, χωρίς να αφήνει την πρωτοβουλία 
αυτή στις μεμονωμένες χώρες που έχουν 
συνάψει διμερείς συμφωνίες. Αυτό 
σημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί της 
συζήτησης για την καταπολέμηση των 
φορολογικών παραδείσων, πρώτα στην 
G20 και στη συνέχεια και στην G8.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 321
Mojca Kleva Kekuš

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Είναι ζωτικής σημασίας να ασχοληθεί η Είναι ζωτικής σημασίας να ασχοληθεί η 
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Επιτροπή με το ζήτημα των τρίτων χωρών 
για λογαριασμό του συνόλου της ΕΕ, χωρίς 
να αφήνει την πρωτοβουλία αυτή στις 
μεμονωμένες χώρες που έχουν συνάψει 
διμερείς συμφωνίες. Αυτό σημαίνει ότι η 
ΕΕ πρέπει να ηγηθεί της συζήτησης για 
την καταπολέμηση των φορολογικών 
παραδείσων, πρώτα στην G20 και στη 
συνέχεια και στην G8.

Επιτροπή με το ζήτημα των τρίτων χωρών 
για λογαριασμό του συνόλου της ΕΕ, χωρίς 
να αφήνει την πρωτοβουλία αυτή στις 
μεμονωμένες χώρες που έχουν συνάψει 
διμερείς συμφωνίες. Αυτό σημαίνει ότι η 
ΕΕ πρέπει να ηγηθεί της συζήτησης για 
την καταπολέμηση των φορολογικών 
παραδείσων, πρώτα στην G20 και στη 
συνέχεια και στην G8, και να πείσει, μέσω 
των μέτρων της, τις τρίτες χώρες να 
θέσουν σε εφαρμογή ενωσιακά πρότυπα 
διακυβέρνησης σχετικά με τη δίκαιη 
φορολόγηση, συνδράμοντάς τις στην 
υιοθέτηση των αρχών της ΕΕ στους 
τομείς της διαφάνειας, της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της κατάργησης 
επιζήμιων φορολογικών μέτρων.

Or.en

Τροπολογία 322
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 5 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. αναθεώρηση των οδηγιών για τους 
τόκους και τα δικαιώματα, τις 
συγχωνεύσεις, καθώς και για τις μητρικές 
και τις θυγατρικές εταιρείες

Or.en

Τροπολογία 323
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα – μέρος 3 – παράγραφος 3 – σημείο 5 β (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. κατάρτιση «μαύρης λίστας» 
φορολογικών παραδείσων με βάση τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) κατά πόσον παρέχονται 
πλεονεκτήματα μόνο στους μη μόνιμους 
κατοίκους ή για συναλλαγές που 
πραγματοποιούνται με μη μόνιμους 
κατοίκους, ή
β) κατά πόσον τα πλεονεκτήματα 
απομονώνονται από την εγχώρια αγορά, 
ώστε να μην επηρεάζουν την εθνική 
φορολογική βάση, ή
γ) κατά πόσον τα πλεονεκτήματα 
χορηγούνται ακόμα και χωρίς κάποια 
πραγματική οικονομική δραστηριότητα 
και ουσιαστική οικονομική παρουσία 
στην τρίτη χώρα που παρέχει τέτοια 
φορολογικά πλεονεκτήματα, ή
δ) κατά πόσον οι κανόνες για τον 
προσδιορισμό του κέρδους σε σχέση με 
δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός 
πολυεθνικού ομίλου εταιρειών πηγάζουν 
από διεθνώς αποδεκτές αρχές, κυρίως 
τους κανόνες που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ή
ε) κατά πόσον τα φορολογικά μέτρα 
στερούνται διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες οι νομικές διατάξεις είναι 
χαλαρές σε διοικητικό επίπεδο κατά 
τρόπο μη διαφανή.

Or.en


