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Pervenche Berès 

Χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

και πρωτοβουλίες (ενδιάµεση έκθεση) 

(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσµιες 

ανισορροπίες, η ρυθµιστική διακυβέρνηση 

(υπαγωγή σε κανονιστικές διατάξεις και 

εποπτεία) και η νοµισµατική πολιτική – 

µαζί µε ειδικούς παράγοντες εγγενείς στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, όπως είναι η 

πολυπλοκότητα και η έλλειψη διαφάνειας 

των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, τα 

συστήµατα αµοιβών βραχυπρόθεσµης 

στόχευσης και τα ανεπαρκή 

επιχειρηµατικά πρότυπα – είναι οι τρεις 
κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην 

παρούσα χρηµατοπιστωτική κρίση·  

3. διαπιστώνει ότι οι παγκόσµιες 

ανισορροπίες, η ρυθµιστική διακυβέρνηση 

(υπαγωγή σε κανονιστικές διατάξεις και 

εποπτεία) και η νοµισµατική πολιτική – 

µαζί µε ειδικούς παράγοντες εγγενείς στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, όπως είναι η 

πολυπλοκότητα και η έλλειψη διαφάνειας 

των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, τα 

συστήµατα αµοιβών βραχυπρόθεσµης 

στόχευσης και τα ανεπαρκή 

επιχειρηµατικά πρότυπα – είναι οι κύριοι 

παράγοντες που συνέβαλαν στην παρούσα 

χρηµατοπιστωτική κρίση· 
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(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 57 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

57. ζητά περισσότερη διαφάνεια στις 

σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών και στις 

σχέσεις των κρατών µελών µε τα κορυφαία 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα·  

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο 
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(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

70. σηµειώνει ότι τούτο έχει οδηγήσει σε 
στρατηγικές χρηµατοπιστωτικής 

εξυγίανσης οι οποίες θα περιορίσουν σε 

µεγάλο βαθµό την ικανότητα των 

κυβερνήσεων να αναπτύξουν δράση· 

συγχρόνως, εφιστά την προσοχή στο ότι 

αυτές οι δέσµες µέτρων λιτότητας δεν 

πρέπει να οδηγήσουν σε µέτρα τα οποία θα 

µπορούσαν να δράσουν ανασταλτικά στην 

ανάκαµψη της οικονοµίας, στη δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης και στην κοινωνική 

συνοχή·  

70. σηµειώνει ότι τούτο θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε στρατηγικές 

χρηµατοπιστωτικής εξυγίανσης οι οποίες 

θα περιορίσουν σε µεγάλο βαθµό την 

ικανότητα των κυβερνήσεων να 

αναπτύξουν δράση· συγχρόνως, εφιστά την 

προσοχή στο ότι αυτές οι δέσµες µέτρων 

λιτότητας δεν πρέπει να οδηγήσουν σε 

µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να δράσουν 

ανασταλτικά στην ανάκαµψη της 

οικονοµίας, στη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης και στην κοινωνική συνοχή·  
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 111 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

111. απευθύνει έκκληση για κοινή 
δηµοσιονοµική στρατηγική, προκειµένου 

να αποκατασταθεί και να διασφαλιστεί 
ένας χώρος µακροχρόνιας οικονοµικής 

ανάπτυξης· 

111. απευθύνει έκκληση για κοινή 
δηµοσιονοµική στρατηγική, προκειµένου 

να αποκατασταθεί και να διασφαλιστεί η 
ΕΕ ως χώρος µακροχρόνιας οικονοµικής 

ανάπτυξης· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

126. θεωρεί ότι οι πρωτοβουλίες 

µεµονωµένων κρατών δεν µπορεί να είναι 

αποτελεσµατικές χωρίς συντονισµένη 

δράση σε επίπεδο ΕΕ, και ότι είναι 

θεµελιώδες η Ευρωπαϊκή Ένωση να οµιλεί 

µε ισχυρή ενιαία φωνή και να αναπτύσσει 

κοινές δράσεις· θεωρεί ότι η αλληλεγγύη, 

στην οποία βασίζεται το ευρωπαϊκό 

µοντέλο κοινωνικής οικονοµίας, και ο 

συντονισµός των εθνικών απαντήσεων 

έχουν διαδραµατίσει κρίσιµο ρόλο για την 

αποφυγή προστατευτικών µέτρων 

σύντοµης διάρκειας εκ µέρους 

µεµονωµένων κρατών µελών· εκφράζει τον 

προβληµατισµό ότι η επανεµφάνιση του 

οικονοµικού προστατευτισµού σε εθνικό 

επίπεδο θα οδηγούσε πιθανότατα στον 

κατακερµατισµό της εσωτερικής αγοράς 

και στη µείωση της ανταγωνιστικότητας 

και ως εκ τούτου πρέπει να αποφευχθεί· 

εκφράζει την ανησυχία του επειδή η 

τρέχουσα οικονοµική και 

χρηµατοπιστωτική κρίση θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για να δικαιολογήσει τα 

επανεµφανιζόµενα προστατευτικά µέτρα 

σε διάφορα κράτη µέλη, ενώ αντίθετα αυτό 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο 
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που απαιτεί η κάµψη είναι κοινοί 

µηχανισµοί διασφάλισης· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

177. σηµειώνει ότι οι χρηµατοπιστωτικές 

και νοµισµατικές πολιτικές δεν 

υποκαθιστούν τη διαρθρωτική 

µεταρρύθµιση, η οποία πρέπει να 

αντιµετωπίσει βασικές αδυναµίες της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως είναι η 

κατακόρυφη αύξηση των χρεών και των 

ελλειµµάτων, η γήρανση του πληθυσµού, η 

υψηλή πιθανότητα αναζωπύρωσης του 

πληθωρισµού, οι κίνδυνοι για τις 

βιοµηχανίες που προκαλούνται από 

πολιτικές για την αλλαγή του κλίµατος, 

ιδίως λόγω της αβεβαιότητας σχετικά µε 

νέους στόχους και νέες προδιαγραφές, η 

χαµηλή παραγωγικότητα και η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας· ζητά να 
χρησιµοποιείται το δηµόσιο χρήµα µε 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· 
πιστεύει ότι για την υιοθέτηση 

συντονισµένων πολιτικών και στόχων 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στη 

χρονική κλιµάκωση και στην ένταση της 

κρίσης καθώς και οι ανόµοιες 

προηγούµενες δηµοσιονοµικές και 

νοµισµατικές θέσεις των επιµέρους κρατών 

177. σηµειώνει ότι οι χρηµατοπιστωτικές 

και νοµισµατικές πολιτικές δεν 

υποκαθιστούν τη διαρθρωτική 

µεταρρύθµιση, η οποία πρέπει να 

αντιµετωπίσει βασικές αδυναµίες της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπως είναι η 

κατακόρυφη αύξηση των χρεών και των 

ελλειµµάτων, η γήρανση του πληθυσµού, η 
πιθανότητα εκτίναξης του πληθωρισµού 
ή διαδικασίας αποπληθωρισµού, η υψηλή 

πιθανότητα αναζωπύρωσης του 

πληθωρισµού, οι κίνδυνοι για τις 

βιοµηχανίες που προκαλούνται από 

πολιτικές για την αλλαγή του κλίµατος, 

ιδίως λόγω της αβεβαιότητας σχετικά µε 

νέους στόχους και νέες προδιαγραφές, η 

χαµηλή παραγωγικότητα και η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας· ζητά να 
χρησιµοποιείται το δηµόσιο χρήµα µε 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο· 
πιστεύει ότι για την υιοθέτηση 

συντονισµένων πολιτικών και στόχων 

πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στη 

χρονική κλιµάκωση και στην ένταση της 

κρίσης καθώς και οι ανόµοιες 
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µελών· πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές 
θα οδηγήσουν σε ταχύτερη πραγµατική 

σύγκλιση των εθνικών οικονοµιών· 

προηγούµενες δηµοσιονοµικές και 

νοµισµατικές θέσεις των επιµέρους κρατών 

µελών· πιστεύει ότι οι προσπάθειες αυτές 
θα οδηγήσουν σε ταχύτερη πραγµατική 

σύγκλιση των εθνικών οικονοµιών· 
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 196 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

196. επισηµαίνει ότι οι ΜΜΕ και οι 

επιχειρηµατίες διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο σε όλες τις οικονοµίες και αποτελούν 

την κύρια πηγή νέων θέσεων εργασίας και 

εισοδήµατος, όπως και κινητήρια δύναµη 

για την καινοτοµία και την ανάπτυξη· 

196. επισηµαίνει ότι οι ΜΜΕ και οι 

επιχειρηµατίες διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο σε όλες τις οικονοµίες και αποτελούν 

την κύρια πηγή νέων θέσεων εργασίας και 

εισοδήµατος, όπως και κινητήρια δύναµη 

για την καινοτοµία και την ανάπτυξη· 

εκτιµά ότι οι ΜΜΕ έχουν ζωτική 
σηµασία για τη µελλοντική ανάπτυξη, 
µεγέθυνση και ευηµερία στην ΕΕ και ότι 
η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
µπορεί να ενισχυθεί µε την απόδοση 
προτεραιότητας στις ΜΜΕ· 
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(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 198 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

198. εκτιµά ότι οι ΜΜΕ έχουν ζωτική 
σηµασία για τη µελλοντική ανάπτυξη, 
µεγέθυνση και ευηµερία στην ΕΕ και ότι 
η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
µπορεί να ενισχυθεί µε την απόδοση 
προτεραιότητας στις ΜΜΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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(2009/2182(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 202 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

202. θεωρεί ότι η ύπαρξη διαφορετικών 
εναλλακτικών χρηµατιστηριακών φορέων 
µπορεί να αποβεί επωφελής, ιδίως όσον 
αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ σε 
κεφάλαια· 

διαγράφεται 
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Παράγραφος 203 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

203. παρατηρεί ότι η χρηµατοπιστωτική 
κρίση, όπως επιδεινώθηκε από την 
οικονοµική κάµψη που την ακολούθησε, 
είχε αποτέλεσµα τον περιορισµό της 
διαθεσιµότητας κεφαλαίων 
επιχειρηµατικών συµµετοχών για τις 
ΜΜΕ και τους επιχειρηµατίες· προτείνει 
συνεπώς να ενισχυθεί ο ρόλος εκείνων 
των καινοτόµων χρηµατοπιστωτικών 
λύσεων που θα επιτρέψουν στις ΜΜΕ, 
και ιδίως στις νεότευκτες και ιδιαιτέρως 
πρωτοποριακές επιχειρήσεις, να 
επιτελέσουν τον ρόλο τους, τόσο άµεσα 
όσο και έµµεσα, προκειµένου να 
βελτιωθούν οι συνολικές αναπτυξιακές 
επιδόσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\834841EL.doc  PE450.381v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

13.10.2010 A7-0267/21 

Τροπολογία  21 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

Sergio Gaetano Cofferati 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Pascal Canfin 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Χρηµατοπιστωτική, οικονοµική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόµενα µέτρα 

και πρωτοβουλίες (ενδιάµεση έκθεση) 

2009/2182(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 205 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

205. είναι της άποψης ότι οι ΜΜΕ πρέπει 

να θεωρούνται κινητήριος µοχλός για την 
ανάπτυξη της έρευνας και της 
καινοτοµίας, την προώθηση της 
απασχόλησης και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και, 
συνεπώς, πρέπει να θεωρούνται εταίροι 
για τις µικρότερης κλίµακας επενδύσεις 
που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους 

συνοχής· πιστεύει ότι ένα κοµβικό στοιχείο 
στη διαδικασία αυτή είναι η χορήγηση 

πόρων σε πανεπιστήµια και η προώθηση 

συµπράξεων µε ΜΜΕ· 

205. εκτιµά ότι οι ΜΜΕ πρέπει να 

θεωρούνται κινητήριος µοχλός για τις 

µικρότερης κλίµακας επενδύσεις που 

χρηµατοδοτούνται από τους πόρους 

συνοχής· πιστεύει ότι ένα κοµβικό στοιχείο 
στη διαδικασία αυτή είναι η χορήγηση 

πόρων σε πανεπιστήµια και η προώθηση 

συµπράξεων µε ΜΜΕ· 
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