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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.2.2013 A7-0032/10 

Τροπολογία  10 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 Γ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το υπερβολικά 
αυστηρό ρυθµιστικό πλαίσιο της αγοράς 
εργασίας σε αρκετά κράτη µέλη στερείται 
της απαιτούµενης ευελιξίας για την 
αποτελεσµατική απορρόφηση 

κλυδωνισµών όπως η υφιστάµενη κρίση· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η κείµενη 
νοµοθεσία της αγοράς προστατεύει µε 
δυσανάλογο τρόπο τα άτοµα που είναι ήδη 
ενταγµένα στην αγορά εργασίας 
(«insiders») και επηρεάζει δυσµενώς την 
ένταξη νέων ανθρώπων στο εργατικό 

δυναµικό· 

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές 
εργασίας σε ορισµένα κράτη µέλη 
στερούνται της επαρκούς ευελιξίας µε 
ασφάλεια που απαιτείται για την 
αποτελεσµατική απορρόφηση 

κλυδωνισµών όπως η υφιστάµενη κρίση· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η νοµοθεσία της 

αγοράς εργασίας θα πρέπει να 
προστατεύει τα άτοµα που ήδη 
απασχολούνται ενώ θα ενθαρρύνει την 
ένταξη νέων ανθρώπων στο εργατικό 

δυναµικό· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/11 

Τροπολογία  11 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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  ΙΒ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω 
στρατηγική δηµοσιονοµικής 
αυστηρότητας αποσκοπεί στη διατήρηση 
του ρυθµού αύξησης των δηµόσιων 

δαπανών σε χαµηλότερο επίπεδο από τη 

µεσοπρόθεσµη τάση αύξησης του ΑΕΠ·  

 

ΙΒ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η σηµερινή 
στρατηγική συνολικής δηµοσιονοµικής 
εξυγίανσης της ΕΕ αποσκοπεί στη 
διατήρηση του ρυθµού αύξησης των 

δηµόσιων δαπανών σε χαµηλότερο επίπεδο 

από τη µεσοπρόθεσµη τάση αύξησης του 

ΑΕΠ εκτός εάν η αύξηση των δαπανών 
συνδυάζεται µε αυξήσεις διακριτικής 
ευχέρειας στο σκέλος των δηµοσίων 
εσόδων όπως προβλέπει η δέσµη 6 
µέτρων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/12 

Τροπολογία  12 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 Ι∆ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι είναι προτιµότερη η σταδιακή 

και οµαλή δηµοσιονοµική εξυγίανση από 

τη στρατηγική µείωσης των ανισορροπιών 

των δηµοσίων οικονοµικών µε γρήγορο 

και απότοµο τρόπο, η κατάσταση της 
οικονοµίας ορισµένων κρατών µελών δεν 
επιτρέπει την εφαρµογή εναλλακτικών 
λύσεων για την ανάκτηση της πρόσβασης 
στην αγορά και την επάνοδο των 
επενδύσεων· 

 

Ι∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι, παρά το 

γεγονός ότι είναι προτιµότερη η σταδιακή 

και οµαλή δηµοσιονοµική εξυγίανση από 

τη στρατηγική µείωσης των ανισορροπιών 

των δηµοσίων οικονοµικών µε γρήγορο 

και απότοµο τρόπο,· λαµβάνοντας υπόψη 
ότι η γενική κατάσταση στη ζώνη του 
ευρώ στο σύνολό της και σε ορισµένα 
κράτη µέλη ειδικότερα δηµιουργεί 
µείζονες φραγµούς στις προσπάθειες για 
την ανάκτηση πρόσβασης στην αγορά και 

την πραγµατοποίηση επενδύσεων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/13 

Τροπολογία  13 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 Κ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του 

ευρώ δεν κατόρθωσε να χρησιµοποιήσει τη 

συνολική µείωση των εθνικών επιτοκίων 

κατά την πρώτη δεκαετία κυκλοφορίας του 

ευρώ για να καλύψει το κενό 

ανταγωνιστικότητας, το οποίο 

αποτυπώνεται, µεταξύ άλλων, στα 

ανυποχώρητα υψηλά ελλείµµατα 

τρεχουσών συναλλαγών και στο ταχέως 

αυξανόµενο κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος· 

Κ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του 

ευρώ δεν κατόρθωσε να χρησιµοποιήσει τη 

συνολική µείωση των εθνικών επιτοκίων 

κατά την πρώτη δεκαετία κυκλοφορίας του 

ευρώ για να καλύψει το κενό 

ανταγωνιστικότητας, το οποίο 

αποτυπώνεται, µεταξύ άλλων, στα 

ανυποχώρητα υψηλά ελλείµµατα 

τρεχουσών συναλλαγών και στο ταχέως 

αυξανόµενο κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος σε ορισµένα κράτη µέλη· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/14 

Τροπολογία  14 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 ΚΕ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 

συµβολής των φορολογουµένων έχει 
σχεδόν εξαντληθεί σε πολλά κράτη µέλη· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις η ευρωπαϊκή παραοικονοµία 

αντιστοιχεί στο 22,1% της συνολικής 

οικονοµικής δραστηριότητας και ότι η 

συνεπακόλουθη απώλεια του φόρου 

εκτιµάται ότι αντιστοιχεί σε περίπου ένα 

τρισεκατοµµύριο ευρώ ετησίως· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι τα απλουστευµένα 

και προβλέψιµα συστήµατα χαµηλής 

φορολόγησης βελτιώνουν τη φορολογική 

συµµόρφωση· 

 

ΚΕ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 

συµβολής των φορολογουµένων έχει 
δεχθεί σοβαρές πιέσεις σε πολλά κράτη 
µέλη· λαµβάνοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις η ευρωπαϊκή παραοικονοµία 

αντιστοιχεί στο 22,1% της συνολικής 

οικονοµικής δραστηριότητας και ότι η 

συνεπακόλουθη απώλεια του φόρου 

εκτιµάται ότι αντιστοιχεί σε περίπου ένα 

τρισεκατοµµύριο ευρώ ετησίως· 

λαµβάνοντας υπόψη ότι τα απλουστευµένα 

και προβλέψιµα συστήµατα χαµηλής 

φορολόγησης βελτιώνουν τη φορολογική 

συµµόρφωση· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/15 

Τροπολογία  15 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

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

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. προτρέπει τα κράτη µέλη να 
διορθώσουν τα υπερβολικά ελλείµµατα 
εντός των προθεσµιών που έχει ορίσει το 
Συµβούλιο, και υπενθυµίζει ότι στη δέσµη 
6 µέτρων προβλέπεται κάποια ευελιξία· 

8. προτρέπει τα κράτη µέλη να 
υιοθετήσουν αξιόπιστες στρατηγικές για 
να µειώσουν τα υπερβολικά ελλείµµατά 
τους και τις υπέρµετρες 
µακροοικονοµικές ανισορροπίες 
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την ευελιξία 
που προβλέπεται στη δέσµη 6 µέτρων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/16 

Τροπολογία  16 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

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

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. υπογραµµίζει το γεγονός ότι τα κράτη 
µέλη πρέπει να εφαρµόζουν 

διαφοροποιηµένες στρατηγικές, ανάλογα 

µε τη δηµοσιονοµική τους κατάσταση, και 
υποστηρίζει επίµονα ότι τα κράτη µέλη 
πρέπει να διατηρούν την αύξηση των 

δηµόσιων δαπανών τους σε επίπεδο 

χαµηλότερο από τη µεσοπρόθεσµη τάση 

αύξησης του ΑΕΠ· 

 

10. υπογραµµίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει 

να εφαρµόζουν διαφοροποιηµένες 

στρατηγικές, ανάλογα µε τη 

δηµοσιονοµική τους κατάσταση· τονίζει 
ότι η δέσµη 6 µέτρων προβλέπει ότι τα 
κράτη µέλη πρέπει να διατηρούν την 

αύξηση των δηµόσιων δαπανών τους σε 

επίπεδο χαµηλότερο από τη µεσοπρόθεσµη 

τάση αύξησης τους ΑΕΠ εκτός εάν οι 
πρόσθετες δαπάνες αντισταθµίζονται µε 
δηµόσια έσοδα διακριτικής ευχέρειας· 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/17 

Τροπολογία  17 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

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

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

24. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι πολλά κράτη µέλη 

παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την 

παραγωγικότητα· επιµένει στον ρόλο που 

µπορούν να διαδραµατίσουν οι 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην 

επίλυση αυτού του προβλήµατος· 

 

24. εκφράζει την ανησυχία του για το 

γεγονός ότι πολλά κράτη µέλη 

παρουσιάζουν υστέρηση όσον αφορά την 

παραγωγικότητα· επιµένει στον ρόλο που 

µπορούν να διαδραµατίσουν οι 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην 

επίλυση αυτού του προβλήµατος· καλεί 
την Επιτροπή στην προσεχή Ετήσια 
Επισκόπηση Ανάπτυξής της να 
αναφερθεί στο ζήτηµα της 
παρακολούθησης εξελίξεων σχετικά µε 
την απόδοση κεφαλαίων και πόρων· 

 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/18 

Τροπολογία  18 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

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

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 24α. ζητεί τη σταδιακή µετάβαση σε 
προσωρινό ταµείο απόσβεσης του 
συνολικού χρέους που υπερβαίνει το 60% 
κρατών µελών τα οποία πληρούν 
ορισµένα κριτήρια, το οποίο θα εξοφληθεί 
σε περίοδο περίπου 25 ετών· 

Or. en 

 

6.2.2013 A7-0032/19 

Τροπολογία  19 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

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

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 24β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 24β. υπογραµµίζει ότι για µια δοµηµένη 
και µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση της 
σηµερινής συστηµικής κρίσης απαιτείται 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

συνεκτική µετατροπή της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας, για την οποία απαιτείται 
αποδοτική χρήση των πόρων και 
σταδιακή κατάργηση µη ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας καθώς και επιβλαβών 
για το περιβάλλον επιδοτήσεων· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/20 

Τροπολογία  20 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

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

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

26. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 

προσπάθειες των κρατών µελών να 

σταθεροποιήσουν τα δηµόσια οικονοµικά 

τους, µέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 

µπορούν να αποδώσουν µόνο εάν 

µειωθούν οι υπερβολικές 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες· 

επισηµαίνει ότι οι στόχοι αυτοί µπορούν 

µόνον να επιτευχθούν ταυτόχρονα µέσω 

της ανάπτυξης στη συνολική ζώνη του 

ευρώ· 

 

26. τονίζει ότι οι αποφασιστικές 

προσπάθειες των κρατών µελών να 

σταθεροποιήσουν τα δηµόσια οικονοµικά 

τους, µέσα σε κατάλληλο χρονικό πλαίσιο, 

µπορούν να αποδώσουν µόνο εάν 

µειωθούν οι υπερβολικές 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες, 
συµπεριλαµβανοµένων υπερβολικών 
πλεονασµάτων και ελλειµµάτων· 
επισηµαίνει ότι οι στόχοι αυτοί µπορούν 

µόνον να επιτευχθούν ταυτόχρονα µέσω 

της ανάπτυξης στη συνολική ζώνη του 

ευρώ· 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.2.2013 A7-0032/21 

Τροπολογία  21 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

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

ανάπτυξης 2013 

2012/2256(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

αναγνώριση του ρόλου της ενιαίας αγοράς 

και της αναγκαίας άρσης των πολυάριθµων 

φραγµών που εξακολουθούν να υφίστανται 

στον τοµέα των υπηρεσιών· υπενθυµίζει 

ότι πρέπει να καταβληθούν ακόµη µείζονες 

προσπάθειες για την υλοποίηση της 

πραγµατικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς· 

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 

αναγνώριση του ρόλου της ενιαίας αγοράς 

και της αναγκαίας άρσης των πολυάριθµων 

φραγµών που εξακολουθούν να υφίστανται 

στον τοµέα των υπηρεσιών, ενώ, στο 
πλαίσιο αυτό, θα διασφαλίζονται 
κατάλληλες ρυθµίσεις για σκοπούς 
γενικού συµφέροντος και η προστασία 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στον 
τοµέα αυτό·  υπενθυµίζει ότι πρέπει να 
καταβληθούν ακόµη µείζονες προσπάθειες 

για την υλοποίηση της πραγµατικά ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς· ζητεί την 
εµπεριστατωµένη και ανεξάρτητη 
αξιολόγηση του αντίκτυπου της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες στη βιώσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη, στην 
απασχόληση, στην προστασία των 
καταναλωτών και στη λειτουργία των 
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος· 

Or. en 

 

 


