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Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αα. λαµβάνοντας υπόψη ότι το ∆ΝΤ στις 
πρόσφατες προβλέψεις του αναµένει, 
κατά το 2013, τη συρρίκνωση των 
δραστηριοτήτων κατά 0,2% αντί της 
επέκτασής τους κατά 0,2%· 
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Τροπολογία  2 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3α. εκφράζει την ικανοποίησή του που η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η «πιθανή» 
προσαρµογή της προθεσµίας για τη 
διόρθωση των υπερβολικών ελλειµµάτων 
είναι δικαιολογηµένη, σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, ότι συµµορφώνεται πλήρως 
µε το πνεύµα και το γράµµα του 
Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
όπως έχει τροποποιηθεί από τη δέσµη 6 
µέτρων οικονοµικής διακυβέρνησης, που 
θα τηρούν τα κράτη µέλη·  

Or. en 
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Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3β. καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή 
να παρακολουθούν και να αξιολογούν τη 
διαδικασία της δηµοσιονοµικής 
προσαρµογής και τις επιπτώσεις της στην 
οικονοµική κατάσταση των κρατών 
µελών και, µε βάση την αρχή της 
διαφοροποιηµένης, έξυπνης και ευνοϊκής 
για την ανάπτυξη δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης, να παρακολουθούν εντατικά 
τις συνέπειες στην ανάπτυξη και στην 
ενοποίηση των προθεσµιών 
προσαρµογής, να αναγνωρίζουν τα 
στρατηγικά οφέλη που παρέχει η ευελιξία 
του ΣΣΑ σε καιρούς σοβαρής 
οικονοµικής ύφεσης και να λαµβάνουν 
την παράµετρο αυτή υπόψη κατά την 
αξιολόγηση του µεσοπρόθεσµου 
δηµοσιονοµικού στόχου·  

Or. en 



 

AM\926563EL.doc  PE503.605v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/4 

Τροπολογία  4 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη 3γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3γ. πιστεύει ότι η πρόσφατη συζήτηση για 
το µέγεθος του δηµοσιονοµικού 
πολλαπλασιαστή, κυρίως µετά την 
ανάλυση του ∆ΝΤ για το θέµα αυτό στις 
τελευταίες Παγκόσµιες Οικονοµικές 
Προοπτικές του, υποβαθµίστηκε 
αδικαιολόγητα από την Επιτροπή, 
παρόλο που υπάρχει ευρεία συναίνεση 
όσον αφορά το ζήτηµα αυτό από τις 
πρόσφατες θεωρητικές και εµπειρικές 
εργασίες στην υπάρχουσα οικονοµική 
βιβλιογραφία· θεωρεί ότι το ζήτηµα αυτό 
είναι κεντρικής σηµασίας για τη χάραξη 
πολιτικής, καθώς οι εσφαλµένοι 
δηµοσιονοµικοί πολλαπλασιαστές 
µπορούν να οδηγήσουν σε τεράστια 
σφάλµατα πολιτικής· ζητεί για αυτόν τον 
λόγο από την Επιτροπή να επιτρέπει να 
ελέγχονται µε σοβαρότητα και 
συστηµατικά τα µακροοικονοµικά 
µοντέλα της και οι προβλέψεις της από 
ανεξάρτητα ιδρύµατα σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα·  
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Elisa Ferreira 

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 33α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 33α. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο να εξετάσουν επειγόντως τη 
δηµιουργία κατάλληλων µηχανισµών για 
την κοινή διαχείριση του δηµόσιου 
χρέους προκειµένου να ελαφρυνθεί το 
βάρος του χρέους, και συγκεκριµένα 
ταµείου εξόφλησης του χρέους µε βάση 
την εκπλήρωση προϋποθέσεων, σε πολλά 
κράτη µέλη και να δηµιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις για µια µελλοντική κοινή 
έκδοση οµολόγων έτσι ώστε να τεθεί 
κάποιο όριο στην απόκλιση του κόστους 
δανεισµού των κρατών· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 

Or. en 
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Τροπολογία  7 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράρτηµα 1 – Σύσταση 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ 
ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι 
ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που θα 
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
βάσει της ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν τους 
εξής στόχους: 

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα πρέπει 
να θέσουν ως προτεραιότητα τις 
ακόλουθες στρατηγικές: 

1. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
προσπάθειες για τη βιωσιµότητα των 
δηµόσιων οικονοµικών που έχουν 
αναλογικό χαρακτήρα και ευνοούν την 
ανάπτυξη. Ο ρυθµός εξυγίανσης πρέπει 
να διαφοροποιείται και, όποτε 
ενδείκνυται, να αναθεωρείται µεταξύ των 
χωρών, ανάλογα µε τα δηµοσιονοµικά 
τους περιθώρια, µε σκοπό την επίτευξη 
της κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ των 
πιθανών αρνητικών συνεπειών στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση και των 
κινδύνων για τη βιωσιµότητα του χρέους. 
Πρέπει να αναγνωριστούν τα στρατηγικά 
οφέλη της αξιοποίησης της ευελιξίας του 
ΣΣΑ περιορίζοντας τις προσπάθειες για 
δηµοσιονοµική εξυγίανση µε στόχο την 
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επίτευξη του χαµηλότερου ορίου που 
αντιστοιχεί στο 0,05% του ΑΕΠ. 

2. Πρέπει να σταµατήσουν οι µη 
βιώσιµες επιτοκιακές αποκλίσεις 
(spreads) του δηµόσιου χρέους των 
κρατών µελών. Ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισµός Σταθερότητας (ΕΜΣ) θα 
πρέπει να ενσωµατωθεί το συντοµότερο 
δυνατό στην κοινοτική διαχειριστική 
δοµή ως αξιόπιστο φορέα προστασίας· οι 
µεταρρυθµισµένοι µηχανισµοί 
διαχείρισης κρίσεων πρέπει να κάµπτουν 
σε σηµαντικό βαθµό την επιζήµια 
κερδοσκοπία επί του επισφαλούς 
δηµόσιου χρέους στη ζώνη του ευρώ.  

3. Οι επίµονες και µακροχρόνιες 
σωρευτικές ανισορροπίες, που 
αυξάνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του κοινού νοµίσµατος πρέπει 
να αντιµετωπιστούν επαρκώς µέσω 
ειδικών κοινοτικών µέσων και στόχων 
σύγκλισης έτσι ώστε να προωθηθεί η 
βιωσιµότητα και η ανταγωνιστικότητα 
των οικονοµιών της ΕΕ, ιδίως 
βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις για την 
κινητοποίηση των επενδύσεων σε τοµείς 
και δραστηριότητες που προάγουν τη 
βιώσιµη ανάπτυξη και προσφέρουν 
πράσινες θέσεις απασχόλησης.  

4. Θα πρέπει να αυξηθεί σηµαντικά 
η χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ώστε να 
αποβλέπουν στη βιώσιµη ανάπτυξη και 
σε τοµείς και δραστηριότητες που 
προσφέρουν πληθώρα θέσεων 
απασχόλησης, και το ίδιο θα πρέπει να 
συµβεί και για άλλα µέτρα (κυρίως τη 
χρήση των διαρθρωτικών ταµείων και 
των οµολόγων έργων), έτσι ώστε να 
προωθηθεί πραγµατικά η ατζέντα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη. 
Πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή το Σύµφωνο 
Ανάπτυξης και Απασχόλησης.  

5. Θα πρέπει να εφαρµοστούν µε 
επιµέλεια και αξιοπιστία µέσα πολιτικής 
έτσι ώστε να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη, 
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να αρθεί η αβεβαιότητα και να 
αποκατασταθεί η πιστωτική ροή προς 
την πραγµατική οικονοµία. Οι εταιρείες, 
ιδίως οι ΜΜΕ, πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε χρηµατοδότηση και οι προϋποθέσεις 
για την εν λόγω χρηµατοδότηση θα 
πρέπει να είναι παρόµοιες στην 
εσωτερική αγορά, και ιδίως στη ζώνη του 
ευρώ.  

6. Ο στενός συντονισµός των 
οικονοµικών πολιτικών πρέπει να 
στοχεύει στη µείωση των υπερβολικών 
εσωτερικών ανισορροπιών που αποτελεί 
τόσο ζήτηµα ευθύνης όσο και 
συµφέροντος όλων των χωρών. Η 
προσαρµογή δεν πρέπει να βασίζεται 
µόνο στις ελλειµµατικές χώρες. Οι 
πλεονασµατικές χώρες πρέπει να 
λαµβάνουν µέτρα για να τονώνουν την 
εσωτερική ζήτηση και να λαµβάνουν 
σχετικές συστάσεις από την Επιτροπή. 

 

Or. en 
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Elisa Ferreira 

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράρτηµα 1 – Σύσταση 2 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι 
ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που θα 
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
βάσει της ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν τους 
εξής στόχους: 

Επαναλαµβάνει την ανάγκη συµµετοχής 
του Κοινοβουλίου στον συντονισµό της 
οικονοµικής πολιτικής και στην Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης.  

Υπενθυµίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πρέπει να αναγνωριστεί ως 
το ενδεδειγµένο ευρωπαϊκό δηµοκρατικό 
φόρουµ για την παροχή µιας συνολικής 
αξιολόγησης στο τέλος του Ευρωπαϊκού 
Εξαµήνου· πιστεύει πως σε απόδειξη της 
αναγνώρισης αυτής οι εκπρόσωποι των 
θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όταν τους ζητείται· ζητεί να 
συµπεριληφθεί ο δηµοκρατικός έλεγχος 
του ΕΚ στη διοργανική συµφωνία 
σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο.   
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6.2.2013 A7-0032/9 

Τροπολογία  9 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Ευρωπαϊκό Εξάµηνο για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράρτηµα 1 – Σύσταση 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΙΘ. 3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ:  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι οι 
ετήσιες κατευθύνσεις πολιτικής που θα 
εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
βάσει της ΕΕΑ θα πρέπει να έχουν τους 
εξής στόχους: 

Με βάση σταθερές αξιόπιστες πηγές η 
εκτίµηση που προκύπτει όσον αφορά τη 
φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε 
περίπου 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ το 
χρόνο. Κατά συνέπεια, το υφιστάµενο 
φορολογικό χάσµα στην ΕΕ συνιστά 
τεράστια και επιζήµια απώλεια δηµόσιων 
εσόδων, απειλή για την εύρυθµη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς και πλήγµα 
για τον αποδοτικό και αµερόληπτο 
χαρακτήρα των φορολογικών 
συστηµάτων στο εσωτερικό της ΕΕ. Η 
αντιµετώπιση τόσο της φοροαποφυγής 
όσο και της φοροδιαφυγής είναι δυνατή.  

Το σχέδιο δράσης που παρουσίασε η 
Επιτροπή για την ενίσχυση της 
καταπολέµησης της φορολογικής απάτης 
και της φοροδιαφυγής αποτελεί 
ευπρόσδεκτο βήµα προόδου για την 
αντιµετώπιση της φορολογικής αποφυγής 
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σε επίπεδο ΕΕ· αυτός ο νέος 
προσανατολισµός πρέπει πλέον να γίνει 
οµόφωνα αποδεκτός από τα κράτη µέλη 
µε σκοπό να επιτευχθεί συµφωνία για ένα 
φιλόδοξο, αλλά και ρεαλιστικό 
πρωταρχικό στόχο: τη µείωση του 
φορολογικού χάσµατος στο ήµισυ έως το 
2020. Επιδιώκοντας τον στόχο αυτό, τα 
κράτη µέλη θα επιτύχουν σταδιακά νέα 
φορολογικά έσοδα αρκετών εκατοντάδων 
δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως χωρίς να 
αυξήσουν τους φορολογικούς 
συντελεστές. 

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα πρέπει 
να λάβουν µέτρα σχετικά µε τα ακόλουθα 
πέντε βασικά ζητήµατα: 

1. µεταρρύθµιση των λογιστικών 
κανόνων και δηµοσιοποίηση των 
εταιρικών λογαριασµών 

2.  αναβάθµιση και επέκταση του 
πεδίου εφαρµογής της οδηγίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη φορολόγηση 
των αποταµιεύσεων 

3. θέσπιση υποχρεωτικής κοινής 
ενοποιηµένης βάσης για τον εταιρικό 
φόρο 

4. καθιέρωση της υποβολής εκθέσεων 
ανά χώρα για διασυνοριακές εταιρίες 

5.  ενίσχυση της κανονιστικής ρύθµισης 
και της διαφάνειας για τα µητρώα 
εταιρειών και καταγραφή της διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων τρίτων και 
ιδρυµάτων 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
περιληφθούν κατάλληλες συµφωνίες σε 
επίπεδο ΕΕ µε βασικές τρίτες χώρες που 
επί του παρόντος παρέχουν ευνοϊκά 
πλαίσια για τα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, διευκολύνοντας 
δραστηριότητες φορολογικής απάτης και  
φοροδιαφυγής από εντός της ΕΕ.  

Είναι ζωτικής σηµασίας να ασχοληθεί η 
Επιτροπή µε το ζήτηµα των τρίτων 
χωρών για λογαριασµό του συνόλου της 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

ΕΕ, χωρίς να αφήνει την πρωτοβουλία 
αυτή στις µεµονωµένες χώρες που έχουν 
συνάψει διµερείς συµφωνίες. Αυτό 
σηµαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί της 
συζήτησης για την καταπολέµηση των 
φορολογικών παραδείσων, πρώτα στην 
G20 και στη συνέχεια και στην G8, και να 
πείσει, µέσω των µέτρων της, τις τρίτες 
χώρες να θέσουν σε εφαρµογή ενωσιακά 
πρότυπα διακυβέρνησης σχετικά µε τη 
δίκαιη φορολόγηση, συνδράµοντάς τις 
στην υιοθέτηση των αρχών της ΕΕ στους 
τοµείς της διαφάνειας, της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της κατάργησης 
επιζήµιων φορολογικών µέτρων. 
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