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Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 
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2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. θεωρεί απαραίτητο να ενταχθεί η 
διακυβέρνηση της ΟΝΕ στο θεσµικό 
πλαίσιο της Ένωσης, γεγονός που 
αποτελεί προϋπόθεση για την 
αποτελεσµατικότητά της καθώς και για 
τη γεφύρωση του υφιστάµενου πολιτικού 
χάσµατος µεταξύ εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών·  

1. θεωρεί σηµαντικό να διαφυλαχθεί η 
δηµοκρατία και να εξασφαλιστεί 
αποτελεσµατική συµµετοχή των πολιτών, 
κάτι που συνεπάγεται προάσπιση της 
εθνικής κυριαρχίας και δυνατότητα των 
εθνικών θεσµικών οργάνων να επιτελούν 
πλήρως τον ρόλο τους και όχι να 
υποβαθµίζονται ή να µεταφέρονται οι 
εξουσίες τους στα υπερεθνικά θεσµικά 
όργανα της ΕΕ, ιδίως µε ενίσχυση του 
δικαιώµατος των εθνικών κοινοβουλίων 
να αποφασίζουν για τις πολιτικές της ΕΕ· 
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Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Προς µία γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. καλεί όλα τα θεσµικά όργανα να 
προχωρήσουν άµεσα µεγιστοποιώντας τις 
δυνατότητες που δίνουν οι ισχύουσες 
Συνθήκες και τα στοιχεία ευελιξίας τους 
και συγχρόνως να προετοιµαστούν για τις 
απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συνθήκη 
προκειµένου να διασφαλιστεί ασφάλεια 
δικαίου και δηµοκρατική νοµιµότητα· 
επαναλαµβάνει ότι η σύναψη νέας 
διοργανικής συµφωνίας πρέπει να 
αποκλειστεί ως επιλογή· 

2. ζητεί να αναιρεθούν οι συµφωνίες και 
Συνθήκες που διέπουν τη συµµετοχή στην 
ΕΕ  και να προσαρµόζεται το καθεστώς  
κάθε χώρας σύµφωνα µε τη βούληση των 
πολιτών του και την πραγµατική της 
κατάσταση, µε πρόβλεψη ρητρών 
αυτοεξαίρεσης για επιµέρους χώρες 
όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο· 
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Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Προς µία γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  2α. ζητεί ριζική αλλαγή στο καταστατικό 
και τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ, 
καθώς και στην ψευδεπίγραφη 
ανεξαρτησία της, κατά τρόπο ώστε να 
εξασφαλιστεί ισότιµη συµµετοχή των 
κρατών που εκπροσωπούνται στο 
διοικητικό συµβούλιό της και να 
κατοχυρωθεί, αφενός, αποτελεσµατικός 
πολιτικός έλεγχος των κρατών µελών επί 
της ΕΚΤ και, αφετέρου, έλεγχος κάθε 
συµµετέχοντος κράτους επί της δικής του 
εθνικής κεντρικής τράπεζας και επί της 
εθνικής νοµισµατικής πολιτικής, µε 
στόχο την προώθηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης· 
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Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  2β. υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωµα 
των λαών να συζητούν και να εκφράζουν 
τη βούλησή τους, ιδίως µέσω 
δηµοψηφισµάτων, όσον αφορά το 
πραγµατικό περιεχόµενο κάθε ισχύουσας 
και µελλοντικής Συνθήκης· απορρίπτει 
κάθε επιβολή, καταναγκασµό και 
περιορισµό που παραβιάζει το κυριαρχικό 
δικαίωµα των λαών να αποφασίζουν για 
τις οικονοµικές πολιτικές της χώρας 
τους· ζητεί να αποκατασταθεί η πολιτική 
και δηµοκρατική καθοδήγηση της 
αναπτυξιακής διεργασίας, µε καθυπόταξη 
της οικονοµικής ισχύος στη δηµοκρατική 
πολιτική εξουσία και µε προάσπιση ενός 
δεσπόζοντα και δυναµικού δηµόσιου 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα· 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  11α. τονίζει την ανάγκη για έναν 
ενισχυµένο κοινό προϋπολογισµό, ο 
οποίος θα βασίζεται σε αναλογικά 
αυξηµένες εισφορές των κρατών µελών 
µε υψηλότερο ακαθάριστο εθνικό 
εισόδηµα, θα εξασφαλίζει µια 
αναδιανεµητική λειτουργία, θα προωθεί 
την πραγµατική σύγκλιση και θα 
εδράζεται στην κοινωνική πρόοδο, στις 
δηµόσιες επενδύσεις, στη στήριξη των 
παραγωγικών κλάδων και στην ενίσχυση 
των δηµόσιων υπηρεσιών και θέσεων 
εργασίας µε δικαιώµατα· πιστεύει 
περαιτέρω ότι η ανάπτυξη του δυναµικού 
κάθε χώρας πρέπει να στηρίζεται στους 
φυσικούς της πόρους και στην προστασία 
του περιβάλλοντος· θεωρεί ότι 
πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η 
επίτευξη πραγµατικής οικονοµικής 
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής· 

Or. en 

 

 


