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Τροπολογία  9 

Cornelis de Jong 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Προς µία γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι η ουσιαστική βελτίωση της 

δηµοκρατικής νοµιµότητας και λογοδοσίας 

της διακυβέρνησης της ΟΝΕ σε επίπεδο 

Ένωσης µέσω του ενισχυµένου ρόλου του 

Κοινοβουλίου συνιστά αναγκαία 
προϋπόθεση για τη λήψη οιωνδήποτε 
περαιτέρω µέτρων µε στόχο την 
εγκαθίδρυση τραπεζικής ένωσης, 
δηµοσιονοµικής ένωσης και οικονοµικής 
ένωσης· 

9. θεωρεί ότι το υφιστάµενο δηµοκρατικό 
έλλειµµα της ΟΝΕ συνιστά λυπηρό 
γεγονός και ζητεί ουσιαστική βελτίωση της 

δηµοκρατικής νοµιµότητας και λογοδοσίας 

της διακυβέρνησης της ΟΝΕ σε επίπεδο 

Ένωσης µέσω του ενισχυµένου ρόλου του 

Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Τροπολογία  10 

Cornelis de Jong 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Προς µία γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  9α. καλεί τον Πρόεδρο του Συµβουλίου να 
υποβάλει πρόσθετες προτάσεις που να 
εξασφαλίζουν την προστασία των 
κοινωνικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο 
της διακυβέρνησης της ΟΝΕ· 

Or. en 



 

AM\919334EL.doc  PE493.688v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

14.11.2012 A7-0339/11 

Τροπολογία  11 

Cornelis de Jong 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Προς µία γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράρτηµα – Σύσταση 3.1. σχετικά µε έναν καλύτερο εκ των προτέρων συντονισµό της 

οικονοµικής πολιτικής και τη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου, παράγραφος 6, 

περίπτωση 6 (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

- η Επιτροπή πρέπει να εκτιµά µε 

σαφήνεια, στην ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης, τα βασικά οικονοµικά και 

δηµοσιονοµικά προβλήµατα στην Ένωση 

και τα επιµέρους κράτη µέλη, να προτείνει 

µέτρα προτεραιότητας για την υπέρβαση 

αυτών των εµποδίων, και να προσδιορίζει 

τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν στο 

επίπεδο της Ένωσης και των κρατών 

µελών για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και των 

µακροπρόθεσµων επενδύσεων, την άρση 

των εµποδίων στην ανάπτυξη, την 

υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται 

από τις Συνθήκες και την στρατηγική 

«Ευρώπη -2020», την υλοποίηση των επτά 

εµβληµατικών πρωτοβουλιών και τη 

µείωση των µακροοικονοµικών 

ανισορροπιών· 

- η Επιτροπή πρέπει να εκτιµά µε 

σαφήνεια, στην ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης, τα βασικά οικονοµικά και 

δηµοσιονοµικά προβλήµατα στην Ένωση 

και τα επιµέρους κράτη µέλη, να προτείνει 

µέτρα προτεραιότητας για την υπέρβαση 

αυτών των εµποδίων, και να προσδιορίζει 

τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν στο 

επίπεδο της Ένωσης και των κρατών 

µελών για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και των 

µακροπρόθεσµων επενδύσεων, την άρση 

των εµποδίων στην ανάπτυξη, την 

υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται 

από τις Συνθήκες και την στρατηγική 

«Ευρώπη -2020», την υλοποίηση των επτά 

εµβληµατικών πρωτοβουλιών και τη 

µείωση των µακροοικονοµικών 

ανισορροπιών· 

 α) η Επιτροπή πρέπει ειδικότερα να 
εξετάζει κατά πόσον τα κράτη µέλη 
βρίσκονται αντιµέτωπα µε «εξαιρετικές 
συνθήκες» – όρος που χρησιµοποιείται 
για ασυνήθη γεγονότα που βρίσκονται 
εκτός του ελέγχου των σχετικών κρατών 
µελών  και έχουν σηµαντική επίπτωση 
στη δηµοσιονοµική θέση της γενικής 
κυβέρνησης – ή µε περιόδους σοβαρής 
οικονοµικής κάµψης, όπως αυτές 
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ορίζονται στο αναθεωρηµένο Σύµφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 

 β) εάν υπάρχουν τέτοιες εξαιρετικές 
συνθήκες, οι συστάσεις της Επιτροπής 
πρέπει να τις λαµβάνουν υπόψη και, αντί 
να ζητούν περικοπές του προϋπολογισµού 
οι οποίες αφεύκτως θα επιδεινώσουν την 
υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση, να 
εστιάζονται περισσότερο στην επίτευξη 
βιώσιµου προϋπολογισµού σε 
µεσοµακροπρόθεσµη βάση· 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Τροπολογία  12 
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Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Προς µία γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράρτηµα – Σύσταση 3.3. σχετικά µε ένα κοινωνικό σύµφωνο για την Ευρώπη, 

παράγραφος 3, περίπτωση 6 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

– την υλοποίηση κοινωνικού πρωτοκόλλου 

προς προστασία θεµελιωδών κοινωνικών 

και εργασιακών δικαιωµάτων· 

– την υλοποίηση κοινωνικού πρωτοκόλλου 

προς προστασία θεµελιωδών κοινωνικών 

και εργασιακών δικαιωµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων του δικαιώµατος 
συλλογικής δράσης, των δικαιωµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και της τήρησης 
των συλλογικών συµβάσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  13 

Cornelis de Jong 
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Έκθεση A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Προς µία γνήσια Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

2012/2151(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράρτηµα – Σύσταση 4.4. σχετικά µε την ενισχυµένη διαφάνεια, νοµιµότητα και 

λογοδοσία, παράγραφος 1, περίπτωση 10α (νέα)  

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  – ο Πρόεδρος του Συµβουλίου πρέπει να 
δηµοσιοποιεί κάθε επίσηµη συµβουλή 
που υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο από εκπροσώπους του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα· 

Or. en 

 

 


