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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

36. χαιρετίζει το τέλος του προγράµµατος 

στην Ιρλανδία, στον βαθµό που 

σταµάτησαν οι αποστολές της Τρόικας και 

η χώρα προσέφυγε επιτυχώς στις αγορές 

οµολόγων στις 7 Ιανουαρίου 2014, καθώς 

και το αναµενόµενο τέλος του αντίστοιχου 

προγράµµατος στην Πορτογαλία· εκφράζει 

τη λύπη του για τα ανοµοιογενή 

αποτελέσµατα που παρουσιάζει η Ελλάδα, 

παρά τις πρωτοφανείς µεταρρυθµίσεις που 

έχουν αναληφθεί· αναγνωρίζει τις πολύ 

απαιτητικές προσπάθειες που έχει ζητηθεί 

να καταβληθούν από άτοµα, οικογένειες, 

επιχειρήσεις και άλλα ιδρύµατα της 

κοινωνίας των πολιτών στις χώρες που 

υπάγονται σε προγράµµατα προσαρµογής· 

λαµβάνει υπόψη του τα πρώτα σηµάδια 

µιας περιορισµένης οικονοµικής βελτίωσης 

σε ορισµένες χώρες που έχουν υπαχθεί σε 

πρόγραµµα· επισηµαίνει ωστόσο ότι τα 

ποσοστά ανεργίας παραµένουν υψηλά 

επιβαρύνοντας την οικονοµική ανάκαµψη, 

και ότι είναι ακόµη αναγκαίες συνεχείς και 

φιλόδοξες προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο 

και σε ενωσιακό επίπεδο· 

36. χαιρετίζει το τέλος του προγράµµατος 

στην Ιρλανδία, στον βαθµό που 

σταµάτησαν οι αποστολές της Τρόικας και 

η χώρα προσέφυγε επιτυχώς στις αγορές 

οµολόγων στις 7 Ιανουαρίου 2014, καθώς 

και το αναµενόµενο τέλος του αντίστοιχου 

προγράµµατος στην Πορτογαλία· 

αναγνωρίζει την άνευ προηγουµένου 
δηµοσιονοµική προσαρµογή στην Ελλάδα 
αλλά εκφράζει τη λύπη του για τα 
ανοµοιογενή αποτελέσµατα που 

παρουσιάζει η Ελλάδα, παρά τις 

πρωτοφανείς µεταρρυθµίσεις που έχουν 

αναληφθεί· αναγνωρίζει τις πολύ 

απαιτητικές προσπάθειες που έχει ζητηθεί 

να καταβληθούν από άτοµα, οικογένειες, 

επιχειρήσεις και άλλα ιδρύµατα της 

κοινωνίας των πολιτών στις χώρες που 

υπάγονται σε προγράµµατα προσαρµογής· 

λαµβάνει υπόψη του τα πρώτα σηµάδια 

µιας περιορισµένης οικονοµικής βελτίωσης 

σε ορισµένες χώρες που έχουν υπαχθεί σε 

πρόγραµµα· επισηµαίνει ωστόσο ότι τα 

ποσοστά ανεργίας παραµένουν υψηλά 

επιβαρύνοντας την οικονοµική ανάκαµψη, 

και ότι είναι ακόµη αναγκαίες συνεχείς και 

φιλόδοξες προσπάθειες τόσο σε εθνικό όσο 

και σε ενωσιακό επίπεδο· 
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