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Τροπολογία 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Μνεία περί της έκθεσης Monti1 και του 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την 
"Δημιουργία μιας Ενιαίας Αγοράς",1

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη της 
εσωτερικής αγοράς, όπως ακριβώς 
εισηγείται η έκθεση Monti2, έχει 
θεμελιώδη σημασία για μια γνήσια 
ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση,

Or. fr

Τροπολογία 2
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εκτιμώντας ότι οι ενδεχόμενες 
κυρώσεις που συνδέονται με την 
παραβίαση των στόχων Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) 
πρέπει να στηρίζονται είτε σε ανεπαρκή
βούληση συμμόρφωσης είτε σε πράξεις 
απάτης και ουδέποτε σε περίπτωση 
ανικανότητας συμμόρφωσης για λόγους 
ανεξάρτητους από τη θέληση του 
κράτους μέλους·

Or. en

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 "Une nouvelle stratégie pour le marché unique - au service de l'économie et de la société européennes", έκθεση 
προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, που υποβλήθηκε από τον Mario Monti στις  
9 Μαΐου 2010. 
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Τροπολογία 3
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. εκτιμώντας ότι οι στόχοι του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
πρέπει να είναι συμβατοί όχι μόνο με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, αλλά και με 
άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τις 
δαπάνες για την αναπτυξιακή βοήθεια, 
την έρευνα και την ανάπτυξη, το 
περιβάλλον και την εξάλειψη της 
φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 4
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. εκτιμώντας ότι, όπως αναφέρεται 
τόσο στην έκθεση Monti όσο και στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής 
Μαΐου 2010 σχετικά με την εξασφάλιση 
μιας ενιαίας αγοράς για τους 
καταναλωτές και τους πολίτες, η 
απασχόληση, η μείωση της φτώχειας και 
οι καλές συνθήκες εργασίας έχουν 
θεμελιώδη σημασία για μια επιτυχή 
επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς,

Or. en
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Τροπολογία 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. να συμπληρωθεί το υπάρχον Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την 
προσθήκη ενός νέου συστήματος 
διακυβέρνησης, με ένα χωριστό 
"Σύμφωνο Ανάπτυξης και 
Απασχόλησης", βασισμένο σε στόχους 
της πραγματικής οικονομίας, που θα 
περιλαμβάνουν την απασχόληση και τις 
επενδύσεις, ώστε να δοθεί στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας όση 
σημασία δίνεται και στον έλεγχο των 
δημοσίων ελλειμμάτων, και επίσης 
κατοχυρωμένο ως νομική βάση 
θεμελιωμένη στο άρθρο 121 ΣΛΕΕ, 
(Σύσταση 1, νέο εδάφιο)

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 6
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. να συμπληρωθεί το υπάρχον Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την 
προσθήκη ενός νέου συστήματος 
διακυβέρνησης, με ένα χωριστό "Σύμφωνο 
Ανάπτυξης και Απασχόλησης", βασισμένο 
σε στόχους της πραγματικής οικονομίας, 
που θα περιλαμβάνουν την απασχόληση 
και τις επενδύσεις, ώστε να δοθεί στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας όση σημασία 
δίνεται και στον έλεγχο των δημοσίων 
ελλειμμάτων, και επίσης κατοχυρωμένο ως 
νομική βάση θεμελιωμένη στο άρθρο 121 

5.να συμπληρωθεί το υπάρχον Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την 
προσθήκη ενός νέου συστήματος 
διακυβέρνησης, με ένα χωριστό "Σύμφωνο 
Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Μείωσης 
της Φτώχειας", βασισμένο σε στόχους της 
πραγματικής οικονομίας, που θα 
περιλαμβάνουν την απασχόληση και τις 
επενδύσεις, ώστε να δοθεί στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας όση σημασία δίνεται και 
στον έλεγχο των δημοσίων ελλειμμάτων, 
και επίσης κατοχυρωμένο ως νομική βάση 
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ΣΛΕΕ, (Σύσταση 1, νέο εδάφιο) θεμελιωμένη στο άρθρο 121 ΣΛΕΕ,
(Σύσταση 1, νέο εδάφιο)

Or. en

Τροπολογία 7
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει με έμφαση ότι ένας 
μηχανισμός κυρώσεων σχετικά με τη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει 
να εφαρμοσθεί μόνο εάν ένας ίδιος 
μηχανισμός κυρώσεων αναπτυχθεί σε ό,τι 
αφορά τη συμμόρφωση με άλλους 
στόχους, όπως αναφέρεται στη 
στρατηγική Ευρώπη 2000: πλήρης 
απασχόληση, μείωση της φτώχειας και 
καλές συνθήκες εργασίας,

Or. en

Τροπολογία 8
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. να δημιουργηθεί ένα ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 

6. να δημιουργηθεί ένα ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
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(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, την 
εξέλιξη της πραγματικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, την εξέλιξη 
του κόστους εργασίας, την εξέλιξη του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του 
ισοζυγίου πληρωμών, την πιστωτική 
μεγέθυνση, το σχηματισμό και την εισροή 
κεφαλαίων, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας, και την εξέλιξη των 
αγορών αξιών (συμπεριλαμβανομένων των 
αγορών ιδιωτικών δανείων και των 
κτηματικών αγορών), τις επενδύσεις σε 
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) ως ποσοστό 
του ΑΕγχΠ, τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, το ποσοστό 
επιτυχίας στην τριτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τη μείωση 
της φτώχειας, (Σύσταση 1, εδάφιο 2)

(πραγματικούς και ονομαστικούς) που θα 
περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο τις εξελίξεις του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 
πληρωμών, τις καθαρές θέσεις ξένων 
περιουσιακών στοιχείων, την εξέλιξη της 
φορολογικής βάσης, τις πραγματικές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις εισροές 
κεφαλαίων, την παραγωγικότητα 
(συμπεριλαμβανομένης της 
παραγωγικότητας των πόρων και της 
παραγωγικότητας του συνόλου των 
συντελεστών παραγωγής), το κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, τους 
ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα 
επίπεδα απασχόλησης και κοινωνικής 
συνοχής, τους δείκτες εξωγενών 
περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και 
την πιστωτική μεγέθυνση και τις εξελίξεις 
στις τιμές στοιχείων ενεργητικού 
(συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοπιστωτικών περιουσιακών 
στοιχείων και των κτηματικών αγορών), 
τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη 
(R&D) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το 
ποσοστό επιτυχίας στην τριτοβάθμια και 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και τη 
μείωση της φτώχειας. Στον πίνακα 
επιδόσεων θα πρέπει να καθορισθούν 
όρια συναγερμού, 

Or. en

Τροπολογία 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. να δημιουργηθεί ένα ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 

6. να δημιουργηθεί ένα ενισχυμένο 
αναλυτικό πλαίσιο εποπτείας 
(συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα 
ελέγχου με ειδικές οριακές τιμές έγκαιρης 
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προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, την 
εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, την εξέλιξη του κόστους 
εργασίας, την εξέλιξη του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 
πληρωμών, την πιστωτική μεγέθυνση, το 
σχηματισμό και την εισροή κεφαλαίων, 
την εξέλιξη της παραγωγικότητας, και την 
εξέλιξη των αγορών αξιών 
(συμπεριλαμβανομένων των αγορών 
ιδιωτικών δανείων και των κτηματικών 
αγορών), τις επενδύσεις σε Έρευνα και 
Ανάπτυξη (R&D) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, το ποσοστό επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, και τη μείωση της φτώχειας, 
(Σύσταση 1, εδάφιο 2)

προειδοποίησης) βάσει των κατάλληλων 
μεθοδολογικών εργαλείων και της δέουσας 
διαφάνειας για μια αποτελεσματική 
πολυμερή εποπτεία θεμελιωμένη σε 
βασικούς οικονομικούς δείκτες 
(πραγματικούς και ονομαστικούς) 
σχετικούς με την ανταγωνιστικότητα, που 
θα περιλαμβάνουν κατά μη εξαντλητικό 
τρόπο το συντελεστή οικονομικής 
μεγέθυνσης, τη σύνθεση του εθνικού 
ΑΕγχΠ, το ποσοστό απασχόλησης, την 
εξέλιξη της πραγματικής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας, την εξέλιξη του κόστους 
εργασίας, την εξέλιξη του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών και του ισοζυγίου 
πληρωμών, την πιστωτική μεγέθυνση, το 
σχηματισμό και την εισροή κεφαλαίων, 
την εξέλιξη της παραγωγικότητας, και την 
εξέλιξη των αγορών αξιών 
(συμπεριλαμβανομένων των αγορών 
ιδιωτικών δανείων και των κτηματικών 
αγορών) και τις επενδύσεις σε Έρευνα και 
Ανάπτυξη (R&D) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, 
(Σύσταση 1, εδάφιο 2)

Or. fr

Τροπολογία 10
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. να αναπτυχθούν από την Επιτροπή τα 
απαραίτητα αναλυτικά εργαλεία και η
εμπειρογνωμοσύνη για να διερευνηθούν 
εις βάθος πού οφείλονται οι επίμονες 
αποκλίνουσες τάσεις ευντός της 
ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένου του 
αντικτύπου των κοινών πολιτικών στα 
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διαφορετικά οικονομικά συστήματα 
εντός αυτής (Σύσταση 1 - εδάφιο 3α 
(νέο)),

Or. en

Τροπολογία 11
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, εποπτείας και 
έκδοσης ειδικών ανά κράτος μέλος 
συστάσεων, σε συμφωνία με τη 
Στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, 
κανόνες που θα είναι εστιασμένοι στη 
μεγέθυνση, στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, στην παραγωγικότητα 
και στην ανταγωνιστικότητα, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, και θα ενισχύουν τα σχετικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των
κρατών μελών, (Σύσταση 1, εδάφιο 4, 
διαγραφή τελευταίου μέρους)

7. να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για μια 
ενεργότερη εφαρμογή των Γενικών 
Προσανατολισμών των Οικονομικών 
Πολιτικών ως βασικού μηχανισμού 
οικονομικής καθοδήγησης, ενώ θα 
λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τις 
συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ κρατών 
μελών, με στόχο την ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας της οικονομίας 
απέναντι στους εξωτερικούς κραδασμούς 
και τον αντίκτυπο των αποφάσεων των 
κρατών μελών επί των άλλων κρατών 
μελών,

Or. en

Τροπολογία 12
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 8. να καθιερωθεί το «Εξάμηνο της 
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Ένωσης»  για την εξέταση των 
Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων 
Γραμμών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
επίπεδο Ένωσης, που θα προσφέρει ένα 
βήμα για ένα διευρυμένο διάλογο επί των 
χρηματοπιστωτικών θεμάτων και επί της 
οικονομικής κατάστασης της ΕΕ, ώστε να 
είναι δυνατή ή πραγματική και έγκαιρη 
συμβολή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών, (Σύσταση 1, εδάφιο 7)

Ένωσης»  για την εξέταση των 
Ολοκληρωμένων Κατευθυντήριων 
Γραμμών σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
επίπεδο Ένωσης, που θα προσφέρει ένα 
βήμα για ένα διευρυμένο διάλογο επί των 
χρηματοπιστωτικών θεμάτων και επί της 
οικονομικής κατάστασης της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων με 
τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο 
Ένωσης, με ενίσχυση του 
μακροοικονομικούς κοινωνικού διαλόγου, 
ώστε να είναι δυνατή ή πραγματική και 
έγκαιρη συμβολή όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, 

Or. en

Τροπολογία 13
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. να εισαγάγει αυστηρότερη αξιολόγηση 
των προγραμμάτων σταθερότητας και 
σύγκλισης (ΠΣΣ), σε ό,τι αφορά τις 
διασυνδέσεις τους με στόχους άλλων 
κρατών μελών και με εκείνους της 
Ένωσης πριν από την έγκριση των 
πολιτικών που έχουν σχεδιασθεί στα 
προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης σε εθνικό επίπεδο (Σύσταση 1 -
εδάφιο 11),

Or. en

Τροπολογία 14
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. να αρχίζει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
στην αρχή του έτους με μια οριζόντια 
επανεξέταση στο πλαίσιο της οποίας το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με βάση 
αναλυτικά στοιχεία της Επιτροπής, θα 
προσδιορίζει τις βασικές οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και η Ευρωζώνη και θα δίνει στρατηγικές 
γενικές κατευθύνσεις σχετικά με τις 
πολιτικές· τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν 
υπόψη τα συμπεράσματα αυτής της 
οριζόντιας επανεξέτασης κατά την 
προπαρασκευή των δικών τους 
προγραμμάτων σταθερότητας και 
σύγκλισης, καθώς και των εθνικών 
μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων 
(Σύσταση 1 - εδάφιο 9α (νέο)),

Or. en

Τροπολογία 15
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. τα προγράμματα σταθερότητας και 
σύγκλισης και τα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα να 
εκδίδονται συγχρόνως, επιτρέποντας τον 
αναπτυξιακό και φορολογικό αντίκτυπο 
των μεταρρυθμίσεων να αντανακλάται 
στην ετήσια και πολυετή εθνική 
δημοσιονομική στρατηγική και στόχους, 
τηρώντας συγχρόνως εθνικούς κανόνες 
και διαδικασίες (Σύσταση 1 - εδάφιο 10),

Or. en
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Τροπολογία 16
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. να διασφαλιστεί περισσότερη 
λογοδοσία και διαφάνεια έναντι του 
Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων 
σταθερότητας και σύγκλισης και των 
εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων σε επίπεδο Ένωσης 
προκειμένου να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση του κοινού και η 
αμοιβαία πίεση καθ' ον χρόνον 
δρομολογούνται σημαντικές 
δημοσιονομικές αποφάσεις σε εθνικό 
επίπεδο (Σύσταση 1 - εδάφιο 14),

Or. en

Τροπολογία 17
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8δ. να θεσπισθεί για τα κράτη μέλη η 
υποχρέωση να παράσχουν πρόσθετες 
πληροφορίες, αν προκληθεί σοβαρή 
ανησυχία ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές 
θέτους ενδεχομένως σε κίνδυνο την 
κατάλληλη λειτουργία της Εσωτερικής 
Αγοράς, την Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) ή τους 
στόχους που έχουν τεθεί από την Ένωση, 
δηλαδή στη στρατηγική Ευρώπη 2020 
(Σύσταση 1 - εδάφιο 17),

Or. en
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Τροπολογία 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. Να μη γίνει η ακόλουθη σύσταση : "να 
θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία 
Εποπτείας του Υπερβολικού Χρέους 
(EDSP) βάσει των επιπέδων ακαθάριστου 
χρέους. Οι διαδικασίες EDF/EDSP, 
συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 
λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική 
και την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα 
ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος 
του οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 
όριο του 60% και δεν μειώνεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό.  Η διαδικασία EDP 
θα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση 
αναμονής ("stand-still") όσο η χώρα 
πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και 
να ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει 
κάτω από το 60%." (διαγραφή Σύστασης 
2, εδάφιο 1)

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 19
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. Να μη γίνει η ακόλουθη σύσταση : "να 
θεσπιστεί η Διαδικασία Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP) βάσει 
των επιπέδων ακαθάριστου χρέους. Οι 

9. Να αποσαφηνισθεί και να αυξηθεί η 
διαφάνεια της Διαδικασίας Υπερβολικού 
Ελλείμματος (EDP)/Διαδικασία Εποπτείας 
του Υπερβολικού Χρέους (EDSP), 
ενισχύοντας τη σημασία που αποδίδεται 
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διαδικασίες EDF/EDSP, 
συμπεριλαμβανομένων των τακτικών 
λεπτομερών εκθέσεων για τη δυναμική 
και την εξέλιξη του χρέους, θα πρέπει θα 
ενεργοποιούνται για κάθε κράτος μέλος 
του οποίου το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 
όριο του 60% και δεν μειώνεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό.  Η διαδικασία EDP 
θα πρέπει να παραμένει σε κατάσταση 
αναμονής ("stand-still") όσο η χώρα 
πετυχαίνει τον Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Στόχο της (MTFO) και 
να ανακαλείται μόλις το έλλειμμα κατέβει 
κάτω από το 60%." (διαγραφή Σύστασης 
2, εδάφιο 1)

στο χρέος και στη διασύνδεση μεταξύ 
χρέους και ελλείμματος, καθώς και στην 
εξέλιξη της δυναμικής τους.

Or. en

Τροπολογία 20
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. να επιταχυνθούν οι διαδικασίες του 
υπερβολικού ελλείμματος, ιδίως όσον 
αφορά κράτη μέλη που παραβιάζουν 
επανειλημμένως το Σύμφωνο (Σύσταση 2 
- εδάφιο 2 (νέο)),

Or. en

Τροπολογία 21
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. να θεσπισθεί ιδιαίτερο κατά χώρα 
χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία της 



AM\831869EL.doc 15/28 PE448.871v02-00

EL

φορολογικής εξυγίανσης η οποία θα έχει 
πραγματοποιηθεί το 2015 το αργότερο, με 
στόχο την επανευθυγράμμιση όλων των 
επιπέδων του δημόσιου ελλείμματος με 
τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(Σύσταση 2 - εδάφιο 3α (νέο)),

Or. en

Τροπολογία 22
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. να χρησιμοποιηθούν δαπάνες του 
προϋπολογισμού της Ένωσης για να 
θεσπισθούν δίκαια, έγκαιρα και 
αποτελεσματικά κίνητρα συμμόρφωσης 
με τους κανόνες του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, επί 
παραδείγματι αυξάνοντας την 
αιρεσιμότητα και ζητώντας από τα κράτη 
μέλη να επανακατευθύνουν κεφάλαια για 
τη βελτίωση της ποιότητας των 
δημόσιων οικονομικών, εφόσον 
διαπιστωθεί η ύπαρξη υπερβολικού 
ελλείμματος σύμφωνα με το άρθρο 126, 
παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ (Σύσταση 2 -
εδάφιο 3β (νέο)),

Or. en

Τροπολογία 23
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. να θεσπισθούν μηχανισμοί 
παρακολούθησης και αποτροπής, 
συμπεριλαμβανομένων και δημόσιων 
προειδοποιήσεων σε εκείνα τα κράτη 
μέλη που δεν έχουν πετύχει τους στόχους 
τους ή δεν τους προσεγγίζουν με τον 
συμφωνηθέντα ρυθμό (Σύσταση 2 -
εδάφιο 4),

Or. en

Τροπολογία 24
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. να θεσπισθεί μηχανισμός 
παρακολούθησης, με ενδεχόμενες 
προειδοποιήσεις και αυξητικές κυρώσεις, 
επιβάλλοντας, επί παραδείγματι, έντοκα 
αποθεματικά, για κράτη μέλη τα οποία, 
λόγω ανεπαρκούς φορολογικής πολιτικής, 
δεν έχουν πετύχει το στόχο τους ή δεν τον 
προσεγγίζουν με τον συμφωνηθέντα 
ρυθμό σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες 
(Σύσταση 2 - εδάφιο 4),

Or. en

Τροπολογία 25
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. να θεσπιστούν από την Επιτροπή 10. να θεσπιστούν από την Επιτροπή 
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προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά, (Σύσταση 2, εδάφιο 7, μερική 
διαγραφή)

προκαθορισμένα και προειδοποιητικά 
κίνητρα ή ημιαυτόματες κυρώσεις ώστε να 
διευκολυνθούν οι φάσεις της έγκαιρης 
προειδοποίησης και να ενεργοποιούνται 
σταδιακά· τέτοιου είδους κίνητρα ή 
κυρώσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από 
την καταγγελία στο κοινό έως το 
προσωρινό πάγωμα ενωσιακών 
πιστώσεων (κεφάλαια διαρθρωτικών 
ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και της 
ΚΓΠ), την απώλεια ενωσιακών 
κονδυλίων σε μόνιμη βάση και/ή ποινές 
χρηματοοικονομικού χαρακτήρα· τα 
κράτη μέλη που υπόκεινται σε τέτοιες 
κυρώσεις οφείλουν να καλύπτουν από 
τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς 
κονδύλια της Ένωσης που έχουν παγώσει 
ή έχουν απωλεσθεί (Σύσταση 2, εδάφιο 7),

Or. en

Τροπολογία 26
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. να καθορισθεί με νομοθετικά μέσα ή
βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 12 της 
ΣΛΕΕ υποχρέωση των κρατών μελών να 
διαθέτουν δημοσιονομικές διαδικασίες 
που θα εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις τους έναντι της Συνθήκης 
σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική 
πειθαρχία (Σύσταση 2 - εδάφιο 7α (νέο)),

Or. en
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Τροπολογία 27
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
αυτών των  προληπτικών κυρώσεων 
(Σύσταση 2, εδάφιο 9, μερική διαγραφή)

11. να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στην 
εσωτερική διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της Επιτροπής, ώστε να διασφαλιστεί η 
ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή 
αυτών των  προληπτικών κυρώσεων και 
κινήτρων (Σύσταση 2, εδάφιο 9, μερική 
διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία 28
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές 
μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην 
ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 
συγκεκριμένων κρατών μελών, στις 
επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη 
(R&D) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, στο ποσοστό επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, και στη μείωση της φτώχειας,
(Σύσταση 3, εδάφιο 1)

12. να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές 
μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην 
ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 
συγκεκριμένων κρατών μελών, στις 
επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη 
(R&D) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, στο ποσοστό επιτυχίας στην 
τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, και στη μείωση της φτώχειας. 
Με αυτό το σκοπό να θεσπισθεί ένας 
διαφοροποιημένος πίνακας 
αποτελεσμάτων για κράτη μέλη της 
Ευρωζώνης που θα συμπεριλαμβάνει 
ειδικά όρια συναγερμού, ιδίως όσον 
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αφορά την ανάλυση πραγματικών 
εξελίξεων ως προς τις συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, καθώς και ειδικούς 
μηχανισμούς επιβολής (κυρώσεις και 
κίνητρα) με σκοπό να αντιμετωπίζονται 
οι υπερβολικές μακροοικονομικές 
ανισορροπίες, 

Or. en

Τροπολογία 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές 
μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην 
ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 
συγκεκριμένων κρατών μελών, στις 
επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη 
(R&D) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, στη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, στο ποσοστό επιτυχίας 
στην τριτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, και στη μείωση της 
φτώχειας(Σύσταση 3, εδάφιο 1)

12. να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο 
ενισχυμένης εποπτείας για την Ζώνη του 
Ευρώ, που θα εστιάζει στις υπερβολικές 
μακροοικονομικές αποκλίσεις, στην 
ανταγωνιστικότητα των τιμών, στις 
πραγματικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
στην πιστωτική μεγέθυνση και στην 
εξέλιξη των τρεχουσών συναλλαγών των 
συγκεκριμένων κρατών μελών και στις 
επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη 
(R&D) ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, (Σύσταση 
3, εδάφιο 1)

Or. fr

Τροπολογία 30
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. Να μη γίνει η ακόλουθη σύσταση : 
"να ενισχυθεί η γραμματεία και το 
ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της 
Ευρωομάδας ," (διαγραφή Σύστασης 3, 
εδάφιο 3)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. Να μη γίνει η ακόλουθη σύσταση : 
"να ενισχυθεί η γραμματεία και το 
ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου της 
Ευρωομάδας ," (διαγραφή Σύστασης 3, 
εδάφιο 3)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 32
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. να θεσπισθεί, εντός ενός έτους, 
μόνιμο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο 
ως ύστατος μηχανισμός δανειοληψίας και 
δανειοδότησης, το οποίο θα στηριχθεί 
στις υπάρχουσες εμπειρίες (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοοικονομικής 
Σταθερότητας, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης και 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης του 
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ισοζυγίου πληρωμών) με σαφείς κανόνες 
ως προς τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, τη χρηματοδότηση, τις 
προϋποθέσεις δανεισμού και την εποπτεία 
(Σύσταση 4 - εδάφιο 1),

Or. en

Τροπολογία 33
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. Ταχεία δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Έκδοσης Ομολόγων δια της 
υπαγωγής μέρους του εθνικού δημοσίου 
χρέους των κρατών μελών σε ένα κοινό 
σύστημα υπό αμοιβαία εγγύηση, και δια 
της έκδοσης νέων ομολόγων με ενιαίο 
επιτόκιο, ώστε να περιορισθεί έτσι ο 
κίνδυνος κερδοσκοπικών επιθέσεων σαν 
κι αυτήν που παρατηρήθηκε στην 
περίπτωση της Ελλάδος. Ο εν λόγω 
οργανισμός θα μπορεί επίσης να εκδίδει 
συλλογικά δημόσια ομόλογα 
(ευρωομόλογα) για τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων ευρωπαϊκών επενδυτικών 
σχεδίων, κατά προτίμηση μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, (Σύσταση 4, νέο 
εδάφιο)

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. Ταχεία δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Έκδοσης Ομολόγων δια της 
υπαγωγής μέρους του εθνικού δημοσίου 
χρέους των κρατών μελών σε ένα κοινό 
σύστημα υπό αμοιβαία εγγύηση, και δια 
της έκδοσης νέων ομολόγων με ενιαίο 
επιτόκιο, ώστε να περιορισθεί έτσι ο 
κίνδυνος κερδοσκοπικών επιθέσεων σαν 
κι αυτήν που παρατηρήθηκε στην 
περίπτωση της Ελλάδος. Ο εν λόγω 
οργανισμός θα μπορεί επίσης να εκδίδει 
συλλογικά δημόσια ομόλογα 
(ευρωομόλογα) για τη χρηματοδότηση 
συγκεκριμένων ευρωπαϊκών επενδυτικών 
σχεδίων, κατά προτίμηση μέσω του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, (Σύσταση 4, νέο 
εδάφιο)

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 35
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. να διενεργηθεί μια αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας (φύση, κίνδυνοι και 
πλεονεκτήματα) δημιουργίας ενός 
μακροπρόθεσμου συστήματος στο 
πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη θα 
μπορούν να συμμετέχουν στην έκδοση 
κοινών δημοσίων ομολόγων, εφόσον 
πληρούν προκαθορισμένα ειδικά κριτήρια 
(Σύσταση 5 - εδάφιο 1),

Or. en
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Τροπολογία 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
τη σύσταση ενός "Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου" που θα 
συμπληρώνει το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά τον έλεγχο 
της δημοσιονομικής κατάστασης στα 
κράτη μέλη. Το ταμείο μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί από συνεισφορές των 
χωρών της Ευρωζώνης, κατ' αναλογία 
του ΑΕγχΠ, και από πρόστιμα κατ' 
αναλογίαν των επιπέδων του χρέους και 
του ελλείμματος. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να ζητούν τη βοήθεια του ταμείου σε 
επίπεδο ισοδύναμο με τη συνεισφορά 
τους,

Or. fr

Τροπολογία 37
António Fernando Correia De Campos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης 
στον τομέα της συνοχής, σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση 
των διαρθρωτικών αδυναμιών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ασθενέστερων οικονομικών και 
υπεραπόκεντρων περιφερειών, (Σύσταση 5, 
εδάφιο 2)

16. να ενισχυθεί και να επικαιροποιηθεί, 
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τους στόχους 
του προγράμματος Ευρώπη 2000, η 
πολιτική της Ένωσης στον τομέα της 
συνοχής, σε στενή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), 
με σκοπό τη μείωση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ασθενέστερων 
οικονομικών και υπεραπόκεντρων
περιφερειών, διευκολύνοντας, ιδιαίτερα, 
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τις χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ 
και την επιτυχή συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά,

Or. en

Τροπολογία 38
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης 
στον τομέα της συνοχής, σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση 
των διαρθρωτικών αδυναμιών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ασθενέστερων οικονομικών και 
υπεραπόκεντρων περιφερειών, (Σύσταση 5, 
εδάφιο 2)

16. να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης 
στον τομέα της συνοχής, σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση 
των διαρθρωτικών αδυναμιών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ασθενέστερων οικονομικών και 
υπεραπόκεντρων περιφερειών, (Σύσταση 5, 
εδάφιο 2), διευκολύνοντας, ιδιαίτερα τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ και 
την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά,

Or. en

Τροπολογία 39
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης 
στον τομέα της συνοχής, σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση 
των διαρθρωτικών αδυναμιών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ασθενέστερων οικονομικών και 

16. να ενισχυθεί η πολιτική της Ένωσης 
στον τομέα της συνοχής, σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ), με σκοπό τη μείωση 
των διαρθρωτικών αδυναμιών και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
ασθενέστερων οικονομικών και 
υπεραπόκεντρων περιφερειών, 
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υπεραπόκεντρων περιφερειών, διευκολύνοντας, ιδιαίτερα τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ και 
την είσοδό τους στην εσωτερική αγορά,

Or. en

Τροπολογία 40
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. Συνέχιση των προσπαθειών για την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας.
(Σύσταση 5, νέο εδάφιο)

18. Συνέχιση των προσπαθειών για την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας.
Δεδομένου ότι η φορολογική συνεργασία 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 
οικονομικής διακυβέρνησης, να 
συγκροτηθεί μια υψηλόβαθμη ομάδα 
εργασίας υψηλού επιπέδου για τη 
φορολογική πολιτική, υπό την προεδρία 
της Επιτροπής, με εντολή να εργασθεί για 
μια στρατηγική και πραγματιστική 
θεώρηση των ζητημάτων φορολογικής 
πολιτικής στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα θα 
προσέξει ιδιαίτερα το θέμα της 
καταπολέμησης της φοροαπάτης, να 
δοθεί νέα πνοή στον κώδικα δεοντολογίας 
για τη φορολογία των επιχειρήσεων 
επεκτείνοντας τη χρήση των διαδικασιών 
κρατικών ενισχύσεων προς 
καταπολέμηση του αθέμιτου φορολογικού 
ανταγωνισμού, υιοθετώντας την οδηγία 
φορολόγησης των αποταμιεύσεων με 
ευρύτερο πεδίο και αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών ως τον γενικό κανόνα, να 
διευρυνθεί και να εμβαθυνθεί η 
περιβαλλοντική φορολόγηση, να 
διευκολυνθεί η έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιρειών, ενώ παράλληλα θα 
καταβάλλεται προσπάθεια ορισμού 
ελαχίστων συντελεστών φορολόγησης και 
εισαγωγής φορολογικών μεταρρυθμίσεων
που θα προωθήσουν την οικονομική 
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μεγέθυνση και θα θεσπισθεί φόρος 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο 
επίπεδο της ΕΕ. (Σύσταση 5, νέο εδάφιο)

Or. en

Τροπολογία 41
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. Συνέχιση των προσπαθειών για την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας.
(Σύσταση 5, νέο εδάφιο)

18. Συνέχιση των προσπαθειών για τον 
συντονισμό της ευρωπαϊκής φορολογίας, 
ιδιαίτερα την έγκριση της Κοινής 
Ενοποιημένης Φορολογικής Βάσης 
Εταιρειών. (Σύσταση 5, νέο εδάφιο)

Or. en

Τροπολογία 42
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. Συνέχιση των προσπαθειών για την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας.

18. Συνέχιση των προσπαθειών για την
καθιέρωση ενός ελαχίστου επιπέδου 
φόρου επί των εταιρειών στην Ένωση και 
συνέχιση των προσπαθειών για συμφωνία 
επί μιας κοινής ενοποιημένης 
φορολογικής βάσης εταιρειών. 

Or. en
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Τροπολογία 43
Alan Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. Συνέχιση των προσπαθειών για την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας.
(Σύσταση 5, νέο εδάφιο)

18. Συνέχιση των προσπαθειών για την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας, 
σημειώνοντας όμως ότι αυτό θα 
επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
αν πραγματοποιηθεί σε εθελοντική βάση. 
(Σύσταση 5, νέο εδάφιο)

Or. en

Τροπολογία 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. Συνέχιση των προσπαθειών για την 
εναρμόνιση της ευρωπαϊκής φορολογίας. 
(Σύσταση 5, νέο εδάφιο)

18. Συνέχιση των προσπαθειών για τον 
συντονισμό της ευρωπαϊκής φορολογίας. 
(Σύσταση 5, νέο εδάφιο)

Or. fr

Τροπολογία 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφοςe 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18α. να διασφαλισθεί, παράλληλα με την 
ευθυγράμμιση των χρονοδιαγραμμάτων 
των εθνικών προϋπολογισμών, και στο 
πλαίσιου του "Εξαμήνου της Ένωσης", 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τις 
αυξημένες δημοσιονομικές εξουσίες του, 
και των εθνικών κοινοβουλίων. Το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να 
προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τους γενικούς 
προσανατολισμούς οικονομικής 
πολιτικής, τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την απασχόληση και τους δείκτες που 
χρησιμοποιούνται ως βάση για τα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα.

Or. fr

Τροπολογία 46
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18α. η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί 
πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της 
εντολής της Επιτροπής (Eurostat) για τον 
έλεγχο των εθνικών στατιστικών που 
είναι σχετικές με την υποβολή εκθέσεων 
για τα δημόσια οικονομικά (Σύσταση 7).

Or. en


