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Τροπολογία  1 

Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

σχετικά µε το ευρωπαϊκό εξάµηνο συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών  

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Θα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
αυστηροποίηση της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας των κρατών µελών και ο 
ακόµα πιο στενός συντονισµός των 
δηµοσιονοµικών πολιτικών στη βάση 
αυτή, δε θα συµβάλουν στην ανάκαµψη 
από την κρίση ούτε στην αποφυγή µιας 
επόµενης, αλλά αντίθετα θα οξύνουν τις 
συνέπειες της κρίσης, θα εµβαθύνουν τις 
κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια και 
την ανεργία, και θα οδηγήσουν τελικά 
στην φτωχοποίηση των λαών της 
Ευρώπης, 
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Τροπολογία  2 

Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

σχετικά µε το ευρωπαϊκό εξάµηνο συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών  

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3α. καλεί τα κράτη µέλη της ΕΕ, το 
Συµβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν 
υπόψη τους τη µεγάλη και διαρκώς 
αυξανόµενη αντίδραση των λαών της 
Ευρώπης στα σκληρά µέτρα των 
«πακέτων διάσωσης» της ΕΕ, της ΕΚΤ 
και του ∆ΝΤ καθώς και των 
εφαρµοζόµενων πολιτικών λιτότητας· 
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Νικόλαος Χουντής, Jürgen Klute, Miguel Portas, Willy Meyer, Søren Bo Søndergaard, 

Paul Murphy, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0384/2011 

Pervenche Berès 

σχετικά µε το ευρωπαϊκό εξάµηνο συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών  

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. πιστεύει ότι η καθιέρωση του 
ευρωπαϊκού εξαµήνου και του 
διευρυµένου συντονισµού της 
οικονοµικής και δηµοσιονοµικής 
πολιτικής πρέπει να αφήνουν επαρκές 
περιθώριο και ευελιξία στα κράτη µέλη 
της ΕΕ να ακολουθούν µια 
αποτελεσµατική δηµοσιονοµική, 
οικονοµική και κοινωνική στρατηγική 
που θα συνάδει µε τη στρατηγική 
ΕΕ 2020, θα έχει ρόλο διανεµητικό και 
αναπτυξιακό και θα παρέχει ένα επαρκές 
επίπεδο δηµόσιων υπηρεσιών και 
υποδοµών στους πολίτες της ΕΕ· καλεί 
την Επιτροπή να συνυπολογίσει στο 
πλαίσιο της ετήσιας επισκόπησης της 
ανάπτυξης τα µέτρα που έχουν λάβει τα 
κράτη µέλη στην προσπάθεια 
ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Pervenche Berès 

σχετικά µε το ευρωπαϊκό εξάµηνο συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών  

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  6α. πιστεύει ότι η δηµοσιονοµική 
πολιτική αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για 
τη διαχείριση της οικονοµικής και της 
αναπτυξιακής πολιτικής και ότι• η 
εισαγωγή του ευρωπαϊκού εξαµήνου και ο 
εκ των προτέρων ασφυκτικός 
συντονισµός των δηµοσιονοµικών 
πολιτικών θα εξαλείψουν τη δυνατότητα 
και την ευελιξία των κρατών µελών της 
ΕΕ να ασκήσουν µια αποτελεσµατική και 
αντικυκλική σταθεροποιητική πολιτική 
µε στόχο την αναδιανοµή του πλούτου, τη 
βιώσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία 
θέσεων εργασίας, παρέχοντας ένα 
επαρκές επίπεδο δηµόσιων υπηρεσιών 
και υποδοµών στους πολίτες της 
Ένωσης· 
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Pervenche Berès 

σχετικά µε το ευρωπαϊκό εξάµηνο συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών  

COM(2011)0011 – 2011/2071(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  13α. υπογραµµίζει ότι η αντιµετώπιση 
της κρίσης µε σκληρότερα 
απορρυθµιστικά µέτρα δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας, τα οποία δεν εξαλείφουν τα 
κύρια αίτια που τη δηµιούργησαν, 
επιδεινώνει την κατάσταση, ενισχύει τις 
νεοφιλελεύθερες οικονοµικές πολιτικές, 
επιβάλλει πολιτικές λιτότητας και 
κατεδαφίζει τα κοινωνικά δικαιώµατα 
και τις κοινωνικές κατακτήσεις των λαών 
της Ευρώπης· 
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σχετικά µε το ευρωπαϊκό εξάµηνο συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών  
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Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  18α. επισηµαίνει την έλλειψη 
δηµοκρατικής νοµιµοποίησης στο 
σχεδιασµό και την εφαρµογή του 
ευρωπαϊκού εξαµήνου· διαπιστώνει ότι η 
«ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης», που 
διαµορφώνει τις κατευθυντήριες γραµµές 
για την απασχόληση, την ανάπτυξη και 
την οικονοµική πολιτική των κρατών 
µελών, µε βάση την οποία καταρτίζεται 
το ευρωπαϊκό εξάµηνο, δεν υπόκειται στη 
συνήθη δηµοκρατική κοινοβουλευτική 
διαδικασία και ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το µόνο άµεσα εκλεγµένο 
από το λαό όργανο της ΕΕ, δεν έχει τη 
δυνατότητα να διαπραγµατευτεί µε την 
Επιτροπή και να συνδιαµορφώσει το 
τελικό κείµενο, καταθέτοντας 
τροπολογίες, γεγονός που προκαλεί 
περαιτέρω αµφιβολίες όσον αφορά τη 
δηµοκρατική νοµιµοποίηση του 
ευρωπαϊκού εξαµήνου. 
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