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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

16.3.2011 A7-0052/1 

Τροπολογία  1 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 

6 και το άρθρο 48 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 παράγραφος 

6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ), 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/2 

Τροπολογία  2 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ε. λαµβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
εφόσον εγκριθεί, ενδέχεται να οδηγήσει 
στη δηµιουργία ενός µηχανισµού που θα 
βρίσκεται τελείως εκτός της σφαίρας της 
ΕΕ, και οποίος δεν θα προβλέπει κάποιον 
ρόλο για τα θεσµικά όργανα της Ένωσης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/3 

Τροπολογία  3 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
διασφαλιστεί πλήρως και να 
διαφυλάσσεται σε µόνιµη βάση η 
συµµετοχή των θεσµικών οργάνων της 
Ένωσης στον µηχανισµό και ότι θα 
πρέπει να δηµιουργηθεί κάποια δίοδος για 
την ενδεχόµενη χρήση του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισµού στο σύστηµα εγγυήσεων· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/4 

Τροπολογία  4 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 

εξεταστούν όλες οι δυνατότητες πλήρους 
ένταξης του µηχανισµού στο θεσµικό 
πλαίσιο της Ένωσης, προβλέποντας την 
ένταξη και των κρατών εκείνων που δεν 
έχουν το ευρώ ως νόµισµα· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι αυτό ενδέχεται να 
συµπεριλαµβάνει την προσφυγή στο 
άρθρο 20 ΣΕΕ σχετικά µε την ενισχυµένη 
συνεργασία όπου είναι σκόπιµο 
προκειµένου να διασφαλιστεί η συνοχή 
της οικονοµικής πολιτικής της Ένωσης· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 

εξεταστούν όλες οι δυνατότητες 
συµµετοχής στον µηχανισµό όλων των 

κρατών µελών που έχουν το ευρώ ως 

νόµισµα· 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/5 

Τροπολογία  5 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Η 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες 
που διέπουν τον µηχανισµό σταθερότητας 
θα πρέπει να προταθούν κατά προτίµηση 
από την Επιτροπή· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/6 

Τροπολογία  6 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IA 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα 

πρέπει να προάγει τη δηµιουργία ενιαίας 
αγοράς ευρωοµολόγων, η οποία θα 
συµπληρώνει τον µηχανισµό 

σταθερότητας· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα 

πρέπει να εξετάσει τη σκοπιµότητα ενός 
συστήµατος ευρωοµολόγων, το οποίο θα 
συµπληρώνει τον µηχανισµό 

σταθερότητας· 

Or. en 



 

AM\861077EL.doc  PE459.740v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.3.2011 A7-0052/7 

Τροπολογία  7 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IB 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να παρουσιάσει νοµοθετικές 
προτάσεις, και όπου είναι αναγκαίο 
προτάσεις για αναθεώρηση της 
Συνθήκης, προκειµένου να οικοδοµήσει 
µεσοπρόθεσµα ένα σύστηµα οικονοµικής 
διακυβέρνησης για την Ένωση και ιδίως 
για τη ζώνη του ευρώ, το οποίο θα 
ενισχύσει τη συνοχή και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και 
θα σταθεροποιήσει το χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/8 

Τροπολογία  8 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη I∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι για κάθε 
αύξηση ή µείωση των αρµοδιοτήτων της 
Ένωσης απαιτείται να ακολουθηθεί η 
συνήθης διαδικασία αναθεώρησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/9 

Τροπολογία  9 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
περαιτέρω αναθεώρηση της ΣΛΕΕ θα 
πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/10 

Τροπολογία  10 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. υπογραµµίζει ότι η νοµισµατική 
πολιτική για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το 

ευρώ συνιστά αποκλειστική αρµοδιότητα 

της Ένωσης και πρόκειται για κοινοτική 

πολιτική από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ· 

1. σηµειώνει ότι η νοµισµατική πολιτική 
για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

συνιστά αποκλειστική αρµοδιότητα της 

Ένωσης και πρόκειται για κοινοτική 

πολιτική από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ· 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/11 

Τροπολογία  11 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. τονίζει τη σηµασία του ευρώ για το 
ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονοµικό 
σχέδιο και επισηµαίνει τη σηµασία της 
δέσµευσης που ανέλαβε το σύνολο των 

κρατών µελών υπέρ της σταθερότητας της 

ζώνης του ευρώ και το αίσθηµα ευθύνης 

και αλληλεγγύης που έχουν επιδείξει· 

2. επισηµαίνει τη σηµασία της δέσµευσης 

που ανέλαβε το σύνολο των κρατών µελών 

υπέρ της σταθερότητας της ζώνης του 

ευρώ και το αίσθηµα ευθύνης και 

αλληλεγγύης που έχουν επιδείξει· 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/12 

Τροπολογία  12 

Francesco Enrico Speroni 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFD 

 

Έκθεση A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Τροποποίηση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε 

µηχανισµό σταθερότητας για τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ 

00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός µηχανισµός 

σταθερότητας συνιστά σηµαντικό µέρος 

µιας παγκόσµιας δέσµης µέτρων που έχουν 

σχεδιαστεί για να ορίσουν ένα νέο πλαίσιο, 

καθώς ενισχύουν τη δηµοσιονοµική 
πειθαρχία και τον συντονισµό των 

οικονοµικών και δηµοσιονοµικών 

πολιτικών των κρατών µελών, µέτρα που 
πρέπει να περιλαµβάνουν την προώθηση 
µιας κοινής ευρωπαϊκής αντιµετώπισης 
των προκλήσεων της ανάπτυξης, 
υπερβαίνοντας ταυτόχρονα τις οικονοµικές 

και κοινωνικές ανισορροπίες και 

βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα· 

3. τονίζει ότι ο ευρωπαϊκός µηχανισµός 

σταθερότητας συνιστά σηµαντικό µέρος 

µιας παγκόσµιας δέσµης µέτρων που έχουν 

σχεδιαστεί για να ορίσουν ένα νέο πλαίσιο, 

καθώς ενισχύουν τον συντονισµό των 

οικονοµικών και δηµοσιονοµικών 

πολιτικών των κρατών µελών, 

υπερβαίνοντας ταυτόχρονα τις οικονοµικές 

και κοινωνικές ανισορροπίες και 

βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα· 

Or. en 

 

 


