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5.3.2014 A7-0149/2 

Τροπολογία  2 

Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  IBα. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα µνηµόνια 
συνεννόησης (ΜΣ) έχουν ενισχύσει τις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και έχουν 
επιδεινώσει την οικονοµική και 
κοινωνική κατάσταση στα εµπλεκόµενα 
κράτη µέλη· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
έχουν οδηγήσει σε µειώσεις των µισθών 
και συντάξεων και σε πτώση της 
εγχώριας ζήτησης και των δηµόσιων 
επενδύσεων και έχουν υποβαθµίσει την 
ποιότητα της απασχόλησης, την 
κοινωνική προστασία και τα πρότυπα 
υγείας και ασφάλειας· 

Or. en 



 

AM\1022072EL.doc  PE529.630v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/3 

Τροπολογία  3 

Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Paul Murphy 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΙΣΤa. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικονοµίες των κρατών µελών που έχουν 
συνάψει µνηµόνια συνεννόησης 
χαρακτηρίζονται από διαρκή ύφεση, 
αύξηση του δηµόσιου χρέους και πτώση 
του ΑΕγχΠ· ενδεικτικά, στην Ελλάδα το 
δηµόσιο χρέος ανερχόταν σε 129% του 
ΑΕγχΠ το 2009 ενώ τώρα βρίσκεται στο 
178% of ΑΕγχΠ· από το 2008 έως το 
2013 το ελληνικό ΑΕγχΠ µειώθηκε κατά 
25%, κάτι που αντιπροσωπεύει τη 
µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση σε καιρό 
ειρήνης, και η ελληνική οικονοµία 
βρίσκεται σε ύφεση για έκτο συνεχόµενο 
έτος· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/4 

Τροπολογία  4 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Paul Murphy, Νικόλαος Χουντής, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη KA α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  ΚΑα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία 
είναι ένα κράτος µέλος που έχει µνηµόνιο 
συνεννόησης µε την ΕΕ µε στόχο τη 
διάσωση του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος, και µοιράζεται πολλά από 
τα προβλήµατα που επισηµαίνονται στην 
παρούσα έκθεση· λαµβάνοντας υπόψη ότι 
η ισπανική κυβέρνηση εφαρµόζει τις 
συστάσεις της Επιτροπής όπως ακριβώς 
έχουν διατυπωθεί, χωρίς κανενόςείδους 
δηµοκρατική διαβούλευση· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι αυτά τα κοινά προβλήµατα µε 
τις χώρες που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραµµα σηµαίνουν ότι ορισµένες από 
τις συστάσεις της παρούσας έκθεσης 
ισχύουν και για την Ισπανία· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/5 

Τροπολογία  5 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, 

Alda Sousa 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

1. θεωρεί ότι οι συγκεκριµένες συνθήκες 

που πυροδότησαν την κρίση διέφεραν σε 

καθένα από τα τέσσερα κράτη µέλη, 

παρότι παρατηρούνται κοινά µοτίβα όπως 

η ταχεία αύξηση των εισροών κεφαλαίου 

και η σώρευση µακροοικονοµικών 
ανισορροπιών κατά τη διάρκεια των ετών 

που προηγήθηκαν της κρίσης· επισηµαίνει 

ότι κρίσιµο ρόλο έπαιξαν το υπερβολικό 

ιδιωτικό και/ή δηµόσιο χρέος, που είχε 

αυξηθεί σε µη βιώσιµα επίπεδα, και η 

υπερβολική αντίδραση των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών σε συνδυασµό 

µε την κερδοσκοπία και την απώλεια 
ανταγωνιστικότητας, και ότι κανένα από 
αυτά δεν θα µπορούσε να έχει αποτραπεί 
από το υπάρχον πλαίσιο οικονοµικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· επισηµαίνει 

περαιτέρω ότι η κρίση του δηµόσιου 

χρέους εµφάνιζε σε όλες τις περιπτώσεις 

ισχυρή συσχέτιση µε την παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία 

προκλήθηκε από τη ρυθµιστική 

χαλαρότητα και από τις παρεκτροπές του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα·  

1. θεωρεί ότι οι συγκεκριµένες συνθήκες 

που πυροδότησαν την κρίση διέφεραν σε 

καθένα από τα τέσσερα κράτη µέλη καθώς 
και σε άλλα που βρίσκονταν σε παρόµοια 
κατάσταση, όπως η Ισπανία, παρότι 
παρατηρούνται κοινά µοτίβα όπως η 

ταχεία αύξηση των εισροών κεφαλαίου 

κατά τη διάρκεια των ετών που 

προηγήθηκαν της κρίσης· επισηµαίνει ότι 

κρίσιµο ρόλο έπαιξαν το υπερβολικό 

ιδιωτικό και/ή δηµόσιο χρέος, που είχε 

αυξηθεί σε µη βιώσιµα επίπεδα, και η 

υπερβολική αντίδραση των 

χρηµατοπιστωτικών αγορών σε συνδυασµό 

µε την κερδοσκοπία· επισηµαίνει 

περαιτέρω ότι η κρίση του δηµόσιου 

χρέους εµφάνιζε σε όλες τις περιπτώσεις 

ισχυρή συσχέτιση µε την παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία 

προκλήθηκε από τη ρυθµιστική 

χαλαρότητα και από τις κερδοσκοπικές 
και εγκληµατικές παρεκτροπές του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα·  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/6 

Τροπολογία  6 

Jürgen Klute 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  10α. εκφράζει έντονη ανησυχία για τον 
σωρευτικό αντίκτυπο των µαζικών και 
εµπροσθοβαρών περικοπών σε 
θεµελιώδεις τοµείς καταπολέµησης της 
φτώχειας, όπως οι συντάξεις, οι βασικές 
υπηρεσίες, η υγειονοµική περίθαλψη και 
τα φαρµακευτικά προϊόντα, στις πλέον 
ευάλωτες οµάδες και στην παιδική 
φτώχεια σε καθεµιά από τις τέσσερις 
χώρες που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα· 
υπογραµµίζει ότι, αν ληφθεί υπόψη η 
κατάσταση των δηµόσιων οικονοµικών 
πριν από το ξέσπασµα της κρίσης,  η 
επιβολή αναγκαστικής λιτότητας ήταν, 
από άποψη πραγµατικών περιστατικών, 
ιδιαίτερα παράλογη στην περίπτωση της 
Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Κύπρου· 
σηµειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την έλλειψη 
τεκµηριωµένων στοιχείων και την 
ανακριβή ανάλυση στην οποία βασίστηκε 
η πολιτική της Τρόικας· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/7 

Τροπολογία  7 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. επισηµαίνει ότι γύρω στο 40% του 

ιρλανδικού ΑΕγχΠ διοχετεύτηκε στον 

τραπεζικό τοµέα από τους 

φορολογούµενους σε µια στιγµή κατά την 

οποία η διάσωση µε ίδια µέσα (ή 

εσωτερική διάσωση, bail-in) δεν ήταν 

διαθέσιµη, καθώς είχε προκαλέσει µεγάλες 

διχογνωµίες στο πλαίσιο της Τρόικας·  

12. επισηµαίνει ότι γύρω στο 40% του 

ιρλανδικού ΑΕγχΠ διοχετεύτηκε στον 

τραπεζικό τοµέα από τους 

φορολογούµενους σε µια στιγµή κατά την 

οποία η διάσωση µε ίδια µέσα (ή 

εσωτερική διάσωση, bail-in) δεν ήταν 

διαθέσιµη, καθώς είχε προκαλέσει µεγάλες 

διχογνωµίες στο πλαίσιο της Τρόικας· 

σηµειώνει επίσης ότι ο τραπεζικός 
τοµέας εξακολούθησε να κερδοσκοπεί µε 
το δηµόσιο χρέος, χρησιµοποιώντας τους 
ίδιους τους πόρους που διατέθηκαν από 
το κοινό για τη διάσωση αυτού του 
τοµέα· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/8 

Τροπολογία  8 

Martina Anderson, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Alda Sousa, 

Marisa Matias 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

13. ζητεί την πλήρη εφαρµογή της 

δέσµευσης που ανέλαβαν οι ηγέτες της ΕΕ 

τον Ιούνιο του 2012, προκειµένου να 

διαρραγεί αποτελεσµατικά ο φαύλος 

κύκλος µεταξύ τραπεζών και κρατών, και 

να εξεταστεί περαιτέρω η κατάσταση του 
ιρλανδικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 
κατά τρόπο που θα µειώσει σηµαντικά το 
µεγάλο βάρος του τραπεζικού χρέους της 
Ιρλανδίας· 

13. ζητεί την πλήρη εφαρµογή της 

δέσµευσης που ανέλαβαν οι ηγέτες της ΕΕ 

τον Ιούνιο του 2012, προκειµένου να 

διαρραγεί αποτελεσµατικά ο φαύλος 

κύκλος µεταξύ τραπεζών και κρατών, 

καθώς και την αναδροµική εφαρµογή της 
δέσµευσης αυτής στην περίπτωση της 
Ιρλανδίας· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/9 

Τροπολογία  9 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

15. επισηµαίνει ότι, τον Μάιο του 2011, η 

Κύπρος έχασε την πρόσβασή στις διεθνείς 

αγορές λόγω της σηµαντικής επιδείνωσης 

των δηµόσιων οικονοµικών της, καθώς 
και της µεγάλης έκθεσης του κυπριακού 
τραπεζικού τοµέα στην ελληνική 

οικονοµία και στην αναδιάρθρωση του 

ελληνικού δηµόσιου χρέους, η οποία 

προκάλεσε σηµαντικές απώλειες στην 

Κύπρο· υπενθυµίζει ότι, αρκετά χρόνια 

πριν από την έναρξη του προγράµµατος 

συνδροµής ΕΕ-∆ΝΤ το 2013, είχαν 

ανακύψει σοβαροί προβληµατισµοί 

σχετικά µε τη συστηµική αστάθεια της 

κυπριακής οικονοµίας, οι οποίοι 

βασίζονταν, µεταξύ άλλων, σε έναν 

τραπεζικό τοµέα µε υπερβολικό δείκτη 

µόχλευσης και επιζήτηση κινδύνων και µε 

έκθεση σε υπερχρεωµένες τοπικές 

κτηµατικές εταιρείες, στην ελληνική κρίση 

χρέους, στην υποβάθµιση των κρατικών 

κυπριακών οµολόγων από τους διεθνείς 

οίκους αξιολόγησης, στην αδυναµία 

αναχρηµατοδότησης των δηµόσιων 

δαπανών από τις διεθνείς αγορές και στην 
απροθυµία των κυπριακών δηµόσιων 
αρχών για αναδιάρθρωση του 
προβληµατικού χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα, ενώ αντίθετα επέλεγαν να 

15. επισηµαίνει ότι, τον Μάιο του 2011, η 

Κύπρος έχασε την πρόσβασή της στις 

διεθνείς αγορές λόγω της επιδείνωσης των 

δηµόσιων οικονοµικών της εξαιτίας της 
κρίσης, καθώς και λόγω της µεγάλης 

έκθεσης του κυπριακού τραπεζικού τοµέα 

στην ελληνική οικονοµία και στην 

αναδιάρθρωση του ελληνικού δηµόσιου 

χρέους, η οποία προκάλεσε σηµαντικές 

απώλειες στην Κύπρο· υπενθυµίζει ότι, 

αρκετά χρόνια πριν από την έναρξη του 

προγράµµατος συνδροµής ΕΕ-∆ΝΤ το 

2013, είχαν ανακύψει σοβαροί 

προβληµατισµοί σχετικά µε τη συστηµική 

αστάθεια της κυπριακής οικονοµίας, οι 

οποίοι βασίζονταν, µεταξύ άλλων, σε έναν 

τραπεζικό τοµέα µε υπερβολικό δείκτη 

µόχλευσης και επιζήτηση κινδύνων και µε 

έκθεση σε υπερχρεωµένες τοπικές 

κτηµατικές εταιρείες, στην ελληνική κρίση 

χρέους, στην υποβάθµιση των κρατικών 

κυπριακών οµολόγων από τους διεθνείς 

οίκους αξιολόγησης, στην αδυναµία 

αναχρηµατοδότησης των δηµόσιων 

δαπανών από τις διεθνείς αγορές· 
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στηριχτούν στη µαζική εισροή κεφαλαίων 
από τη Ρωσία· υπενθυµίζει επίσης ότι η 
κατάσταση αυτή περιεπλάκη ακόµη 
περισσότερο λόγω της υπέρµετρης 
στήριξης στις αποταµιεύσεις από ρώσους 
πολίτες και της προσφυγή για δάνειο στις 
ρωσικές αρχές· επισηµαίνει περαιτέρω 
ότι το 2007 ο λόγος δηµόσιου χρέους προς 
ΑΕγχΠ στην Κύπρο βρισκόταν στο 
58,8%, αλλά αυξήθηκε σε 86,6% το 2012, 
ενώ το 2007 η γενική κυβέρνηση εµφάνιζε 
πλεόνασµα 3,5% του ΑΕγχΠ, το οποίο 
όµως το 2012 είχε µετατραπεί σε 
έλλειµµα -6.4%·  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/10 

Τροπολογία  10 

Jürgen Klute 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

17. επισηµαίνει ότι η πρώτη συµφωνία του 

Μαΐου 2010 δεν περιλάµβανε διατάξεις για 

την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, 

αν και είχε προταθεί από το ∆ΝΤ, το 

οποίο, σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική 

του, θα προτιµούσε µια έγκαιρη 

αναδιάρθρωση του χρέους· υπενθυµίζει 
την απροθυµία της ΕΚΤ να εξετάσει 

οιαδήποτε µορφή αναδιάρθρωσης του 

χρέους το 2010 και το 2011 µε το σκεπτικό 

ότι αυτό θα προκαλούσε µετάδοση των 

επιπτώσεων της κρίσης σε άλλα κράτη 

µέλη, καθώς και την άρνησή της να 

συµµετάσχει στην αναδιάρθρωση που 

συµφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 2012· 

επισηµαίνει ότι, τον Νοέµβριο του 2010, η 

Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας συνέβαλε 

στην εντατικοποίηση της αναταραχής στην 

αγορά, προειδοποιώντας δηµόσια τους 

επενδυτές ότι οι πράξεις στήριξης 

ρευστότητας της ΕΚΤ δεν θα µπορούσαν 

πλέον να θεωρούνται δεδοµένες στην 

περίπτωση του ελληνικού δηµόσιου 

χρέους· επισηµαίνει ότι η δέσµευση των 

κρατών µελών ότι οι τράπεζές τους θα 

διατηρούσαν τα ανοίγµατά τους στις 

ελληνικές αγορές οµολόγων δεν τηρήθηκε·  

17. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η πρώτη συµφωνία του Μαΐου 2010 

δεν περιλάµβανε διατάξεις για την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, αν 

και είχε προταθεί από το ∆ΝΤ, το οποίο, 

σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική του, θα 

προτιµούσε µια έγκαιρη αναδιάρθρωση 

του χρέους· λυπάται για την απροθυµία 
της ΕΚΤ να εξετάσει οιαδήποτε µορφή 

αναδιάρθρωσης του χρέους το 2010 και το 

2011 µε το σκεπτικό ότι αυτό θα µπορούσε 
να προκαλέσει µετάδοση των επιπτώσεων 

της κρίσης σε άλλα κράτη µέλη, καθώς και 

την άρνησή της να συµµετάσχει στην 

αναδιάρθρωση που συµφωνήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2012· επισηµαίνει ότι, τον 

Νοέµβριο του 2010, η Κεντρική Τράπεζα 

της Ελλάδας συνέβαλε στην 

εντατικοποίηση της αναταραχής στην 

αγορά, προειδοποιώντας δηµόσια τους 

επενδυτές ότι οι πράξεις στήριξης 

ρευστότητας της ΕΚΤ δεν θα µπορούσαν 

πλέον να θεωρούνται δεδοµένες στην 

περίπτωση του ελληνικού δηµόσιου 

χρέους· επισηµαίνει ότι η δέσµευση των 

κρατών µελών ότι οι τράπεζές τους θα 

διατηρούσαν τα ανοίγµατά τους στις 

ελληνικές αγορές οµολόγων δεν τηρήθηκε·  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/11 

Τροπολογία  11 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  19α. κρίνει ότι, παρά τους ισχυρισµούς 
της Τρόικας και της ιρλανδικής 
κυβέρνησης, η Ιρλανδία δεν έχει 
ανακτήσει την «οικονοµική κυριαρχία» 
της µετά την έξοδο από το πρόγραµµα· 
επισηµαίνει ότι η Ιρλανδία, πέρα από το 
ότι υφίσταται την «οικονοµική 
διακυβέρνηση» της ΕΕ όπως όλες οι 
άλλες χώρες της ΕΕ, υφίσταται επίσης 
«παρακολούθηση µετά το πρόγραµµα» 
από το ∆ΝΤ και «εποπτεία µετά το 
πρόγραµµα» από την Επιτροπή, όπου 
περιλαµβάνονται επίσηµες επιθεωρήσεις 
και η εξουσία να επιβληθεί περαιτέρω 
λιτότητα· τονίζει ότι αυτό θα εφαρµοστεί 
και σε άλλες χώρες µετά την έξοδό τους 
από τα προγράµµατά τους· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/12 

Τροπολογία  12 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

22. επισηµαίνει ότι η Κύπρος υπέβαλε µεν 

την αρχική αίτηση παροχής 

χρηµατοδοτικής συνδροµής στις 25 

Ιουνίου 2012, αλλά ότι οι διαφορετικές 

θέσεις των µερών όσον αφορά τις 

προϋποθέσεις, καθώς και η απόρριψη από 

το κυπριακό κοινοβούλιο, στις 19 Μαρτίου 

2013, ενός αρχικού σχεδίου προγράµµατος 

που περιλάµβανε τη διάσωση µε ίδια µέσα 

για τις εγγυηµένες καταθέσεις, µε το 

σκεπτικό ότι ήταν αντίθετο προς το πνεύµα 

του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς προέβλεπε 

‘κούρεµα’ των µικρών καταθέσεων κάτω 

των 100.000 ευρώ, καθυστέρησαν τη 

σύναψη της τελικής συµφωνίας για το 

πρόγραµµα συνδροµής ΕΕ-∆ΝΤ µέχρι τις 

24 Απριλίου (ΕΕ) και τις 15 Μαΐου 2013 

(∆ΝΤ), αντίστοιχα, και η κυπριακή Βουλή 

των Αντιπροσώπων ενέκρινε τελικά τη 

συµφωνία στις 30 Απριλίου 2013· 

επισηµαίνει την ύπαρξη αρχικών 

ανταγωνιστικών προτάσεων ως προς το 

πρόγραµµα της Κύπρου µεταξύ των µελών 

της Τρόικας και τονίζει την έλλειψη 

επαρκούς αιτιολόγησης ως προς το πώς 

έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τους υπουργούς Οικονοµικών της ΕΕ 

να συµπεριληφθούν οι εγγυηµένες 

καταθέσεις· επιπροσθέτως, εκφράζει τη 

22. επισηµαίνει ότι η Κύπρος υπέβαλε µεν 

την αρχική αίτηση παροχής 

χρηµατοδοτικής συνδροµής στις 25 

Ιουνίου 2012, αλλά ότι οι διαφορετικές 

θέσεις των µερών όσον αφορά τις 

προϋποθέσεις, καθώς και η απόρριψη από 

το κυπριακό κοινοβούλιο, στις 19 Μαρτίου 

2013, ενός αρχικού σχεδίου προγράµµατος 

που περιλάµβανε τη διάσωση µε ίδια µέσα 

για τις εγγυηµένες καταθέσεις, µε το 

σκεπτικό ότι ήταν αντίθετο προς το πνεύµα 

του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς προέβλεπε 

‘κούρεµα’ των µικρών καταθέσεων κάτω 

των 100.000 ευρώ, καθυστέρησαν τη 

σύναψη της τελικής συµφωνίας για το 

πρόγραµµα συνδροµής ΕΕ-∆ΝΤ µέχρι τις 

24 Απριλίου (ΕΕ) και τις 15 Μαΐου 2013 

(∆ΝΤ), αντίστοιχα, και η κυπριακή Βουλή 

των Αντιπροσώπων ενέκρινε τελικά τη 

συµφωνία στις 30 Απριλίου 2013· 

επισηµαίνει την ύπαρξη αρχικών 

ανταγωνιστικών προτάσεων ως προς το 

πρόγραµµα της Κύπρου µεταξύ των µελών 

της Τρόικας και τονίζει την έλλειψη 

επαρκούς αιτιολόγησης ως προς το πώς 

έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και τους υπουργούς Οικονοµικών της ΕΕ 

να συµπεριληφθούν οι εγγυηµένες 

καταθέσεις· επιπροσθέτως, εκφράζει τη 
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λύπη του για το γεγονός ότι, όπως 

ανέφεραν οι κυπριακές αρχές, 

δυσκολεύτηκαν να πείσουν τους 

εκπροσώπους της Τρόικας για τις 

ανησυχίες τους κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων, καθώς και για το 

γεγονός ότι η κυπριακή κυβέρνηση 

φέρεται να υποχρεώθηκε να δεχτεί το µέσο 

εσωτερικής διάσωσης για τις τραπεζικές 

καταθέσεις εξαιτίας του υπερβολικά 

υψηλού επιπέδου του ιδιωτικού χρέους σε 

σχέση µε το ΑΕγχΠ· επισηµαίνει ότι, ενώ 

η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) 

και µια υπουργική επιτροπή συµµετείχαν 

ενεργά στη διαπραγµάτευση και στον 

σχεδιασµό του προγράµµατος 

χρηµατοδοτικής συνδροµής, και τελικά ο 
∆ιοικητής της ΚΤΚ και ο υπουργός 

Οικονοµικών συνυπέγραψαν το µνηµόνιο 

συνεννόησης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
υπήρξε εξαιρετικά περιορισµένος χρόνος 

για περαιτέρω λεπτοµερή διαπραγµάτευση 

πτυχών του µνηµονίου· 

λύπη του για το γεγονός ότι, όπως 

ανέφεραν οι κυπριακές αρχές, 

δυσκολεύτηκαν να πείσουν τους 

εκπροσώπους της Τρόικας για τις 

ανησυχίες τους κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων, καθώς και για το 

γεγονός ότι η κυπριακή κυβέρνηση 

φέρεται να υποχρεώθηκε να δεχτεί το µέσο 

εσωτερικής διάσωσης για τις τραπεζικές 

καταθέσεις εξαιτίας του υπερβολικά 

υψηλού επιπέδου του ιδιωτικού χρέους σε 

σχέση µε το ΑΕγχΠ· επισηµαίνει ότι, ενώ 

η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) 

και µια υπουργική επιτροπή συµµετείχαν 

ενεργά στη διαπραγµάτευση και στον 

σχεδιασµό του προγράµµατος 

χρηµατοδοτικής συνδροµής, τελικά ο 

∆ιοικητής της ΚΤΚ και ο υπουργός 

Οικονοµικών συνυπέγραψαν το µνηµόνιο 

συνεννόησης· καταδικάζει το γεγονός ότι 
υπήρξε εξαιρετικά περιορισµένος χρόνος 

για περαιτέρω λεπτοµερή διαπραγµάτευση 

πτυχών του µνηµονίου· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/13 

Τροπολογία  13 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

23. σηµειώνει τις σοβαρές παρενέργειες 

της εφαρµογής του εργαλείου εσωτερικής 

διάσωσης, στις οποίες περιλαµβάνεται η 

επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων· 

τονίζει ότι η πραγµατική οικονοµία της 

Κύπρου εξακολουθεί να αντιµετωπίζει 

µείζονες προκλήσεις, δεδοµένου ότι η 

περικοπή των πιστωτικών ορίων έχει 

σηµαντικές επιπτώσεις στους 

παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας·  

23. σηµειώνει τις σοβαρές παρενέργειες 

της εφαρµογής του εργαλείου εσωτερικής 

διάσωσης, στις οποίες περιλαµβάνεται η 

επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων 

και καταστροφικές κοινωνικές και 
οικονοµικές επιπτώσεις· τονίζει ότι η 
πραγµατική οικονοµία της Κύπρου 

εξακολουθεί να αντιµετωπίζει µείζονες 

προκλήσεις, δεδοµένου ότι η περικοπή των 

πιστωτικών ορίων έχει σηµαντικές 

επιπτώσεις στους παραγωγικούς τοµείς της 

οικονοµίας· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η απόφαση εγκρίθηκε εν µια 
νυκτί, χωρίς προηγούµενη διαβούλευση 
ούτε µε τα εθνικά κοινοβούλια ούτε µε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· τονίζει ότι 
τέτοιες αποφάσεις υπονοµεύουν 
περαιτέρω την δηµοκρατική λογοδοσία 
της ΕΕ· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/14 

Τροπολογία  14 

Jürgen Klute 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  23α. επισηµαίνει περισσότερες από 5.000 
προσφυγές που κατατέθηκαν από 
κύπριους πολίτες κατά των µέτρων που 
απαιτεί η Τρόικα των διεθνών δανειστών, 
ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των 
αιτήσεων αφορούν την παράνοµη 
διάσωση µε ίδια µέσα στην περίπτωση 
της Τράπεζας Κύπρου καθώς και τη 
χρήση του εργαλείου πώλησης 
δραστηριοτήτων στην περίπτωση της 
Λαϊκής Τράπεζας· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/15 

Τροπολογία  15 

Jürgen Klute 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 23 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  23β. θεωρεί ότι η ιδιωτικοποίηση των 
τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής 
ενέργειας και των λιµενικών αρχών στην 
Κύπρο θα αποτελούσε στρατηγικό 
σφάλµα, το οποίο θα οδηγήσει σε 
ιδιωτικά µονοπώλια ή ολιγοπώλια που θα 
κυριαρχήσουν στη σχετικά µικρή και 
αποµονωµένη κυπριακή αγορά εις βάρος 
των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και 
της λειτουργίας της οικονοµίας στο 
σύνολό της· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/16 

Τροπολογία  16 

Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy 

Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  26α. επισηµαίνει την ευθύνη των 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ (ΕΚΤ, 
Επιτροπή) και της Ευρωοµάδας για την 
αντιδηµοκρατική λειτουργία της Τρόικας, 
την έλλειψη δηµοκρατικής 
νοµιµοποίησης των οικονοµικών 
πολιτικών και τα σκληρά µέτρα 
λιτότητας που εφαρµόστηκαν στα κράτη 
µέλη που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/17 

Τροπολογία  17 

Willy Meyer, Alda Sousa, Paul Murphy, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin  

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

30. καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας 

στις διαπραγµατεύσεις για τα µνηµόνια 

συνεννόησης· διαπιστώνει την ανάγκη να 

αξιολογηθεί κατά πόσον τα επίσηµα 

έγγραφα κοινοποιούνταν µε σαφήνεια και 

εξετάζονταν εγκαίρως από τα εθνικά 

κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και σε ποιο βαθµό 

συζητούνταν επαρκώς µε τους κοινωνικούς 

εταίρους· επισηµαίνει περαιτέρω ότι οι 

πρακτικές αυτές, που σηµαίνουν ότι οι 

πληροφορίες παραµένουν πίσω από 

κλειστές πόρτες, ενδέχεται να έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώµατα των 

πολιτών, στη σταθερότητα της πολιτικής 

κατάστασης των εµπλεκόµενων χωρών και 

στην εµπιστοσύνη των πολιτών στη 

δηµοκρατία και στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα· 

30. καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας 

στις διαπραγµατεύσεις για τα µνηµόνια 

συνεννόησης· διαπιστώνει την ανάγκη να 

αξιολογηθεί κατά πόσον τα επίσηµα 

έγγραφα κοινοποιούνταν µε σαφήνεια και 

εξετάζονταν εγκαίρως από τα εθνικά 

κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και σε ποιο βαθµό 

συζητούνταν επαρκώς µε τους κοινωνικούς 

εταίρους· επισηµαίνει περαιτέρω ότι οι 

πρακτικές αυτές, που σηµαίνουν ότι οι 

πληροφορίες παραµένουν πίσω από 

κλειστές πόρτες, ενδέχεται να έχουν 

αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώµατα των 

πολιτών, στη σταθερότητα της πολιτικής 

κατάστασης των εµπλεκόµενων χωρών και 

στην εµπιστοσύνη των πολιτών στη 

δηµοκρατία και στο ευρωπαϊκό εγχείρηµα· 

καταγγέλλει την περίπτωση του ισπανικού 
µνηµονίου συνεννόησης, όπου η ισπανική 
κυβέρνηση επωφελείται από αυτή την 
έλλειψη διαφάνειας για να δικαιολογήσει 
τις δικές της πολιτικές πρωτοβουλίες για 
περικοπή των κοινωνικών δαπανών και 
για µπλοκάρισµα του προτεινόµενου 
ανδαλουσιανού νόµου σχετικά µε την 
κοινωνική λειτουργία της στέγης· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/18 

Τροπολογία  18 

Νικόλαος Χουντής, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Jacky Hénin, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

32. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι τα 

προγράµµατα για την Ελλάδα, την 

Ιρλανδία και την Πορτογαλία 

περιλαµβάνουν µια σειρά από αναλυτικές 

οδηγίες για τη µεταρρύθµιση των 

συστηµάτων υγείας και περικοπές 

συναφών δαπανών· αποδοκιµάζει το 

γεγονός ότι τα προγράµµατα αυτά δεν 
δεσµεύονται από τον Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις διατάξεις 
των Συνθηκών, και ιδίως το άρθρο 168 

παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ· 

32. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι τα 

προγράµµατα για την Ελλάδα, την 

Ιρλανδία και την Πορτογαλία 

περιλαµβάνουν µια σειρά από αναλυτικές 

οδηγίες για τη µεταρρύθµιση των 

συστηµάτων υγείας και περικοπές 

συναφών δαπανών· αποδοκιµάζει το 

γεγονός ότι τα προγράµµατα αυτά 

παραβιάζουν τον Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και τις διατάξεις των 

Συνθηκών, και ιδίως το άρθρο 168 

παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/19 

Τροπολογία  19 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Jacky Hénin, Νικόλαος Χουντής, Alda Sousa  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  34α. τονίζει ότι η αύξηση της φτώχειας, 
του κοινωνικού αποκλεισµού και της 
αβεβαιότητας για την πλειοψηφία όσων 
ζουν στις χώρες που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραµµα έχει το αντιδιαµετρικά 
αντίστοιχό της στην απότοµη άνοδο του 
πλούτου µιας µικρής µειοψηφίας· για 
παράδειγµα, στην Ιρλανδία από το 2007 
τα κέρδη έχουν αυξηθεί κατά 21% και 
σύµφωνα µε τις φορολογικές αρχές ο 
αριθµός των ανθρώπων µε εισόδηµα άνω 
των 500.000 ευρώ ετησίως έχει αυξηθεί 
στους 3.443 το 2012, µε συνδυασµένο 
εισόδηµα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ πάνω από 
ένα εκατοµµύριο φορολογούµενοι επί 
συνόλου 2,16 εκατοµµυρίων είχαν 
εισοδήµατα κάτω των 30.000 ευρώ· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/20 

Τροπολογία  20 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  34α. αναγνωρίζει ότι τα µνηµόνια 
συνεννόησης δεν αποτελούν αξιόπιστη 
λύση για την οικονοµική κρίση, 
δεδοµένου ότι δεν προωθούν τη βιώσιµη 
και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη αλλά 
αντίθετα έχουν αυξήσει την ανεργία, τη 
φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό και 
την ανισότητα· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/21 

Τροπολογία  21 

Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 35 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  35α. καταδικάζει τη µεγάλη ανισότητα 
στην κατανοµή των φορολογικών βαρών 
και την άδικη και επιθετική 
δηµοσιονοµική πολιτική που εφαρµόζεται 
στην Ελλάδα στο πλαίσιο των µνηµονίων 
συνεννόησης· τα στρώµατα χαµηλού και 
µεσαίου εισοδήµατος, οι εργαζόµενοι και 
οι συνταξιούχοι πλήττονται ακόµη 
περισσότερο από µια σειρά νέων ειδικών 
φόρων, ταυτόχρονα όµως το µεγάλο 
κεφάλαιο και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις 
φοροδιαφεύγουν και κερδοσκοπούν· η 
φορολόγηση των φυσικών προσώπων 
αυξήθηκε το 2013 σε 7,9 δισ. από 6,4 δισ. 
ευρώ το 2008, παρά τη µείωση των 
εισοδηµάτων τους και την αύξηση της 
ανεργίας, ενώ ο φόρος εταιρειών 
µειώθηκε το 2013 στα 1,6 δισ. από 4,7 
δισ. ευρώ το 2008· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/22 

Τροπολογία  22 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Alda Sousa 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  36α. πιστεύει ότι το ‘success story’ της 
Ιρλανδίας όσον αφορά την έξοδο από το 
πρόγραµµα σχετίζεται ελάχιστα µε 
πραγµατικά επιτεύγµατα που επηρεάζουν 
τη ζωή των ανθρώπων· επισηµαίνει ότι η 
επιτυχία αυτή είναι εν πολλοίς 
πλασµατική και αποσκοπεί στην 
υποστήριξη των πολιτικών της 
ιρλανδικής κυβέρνησης και στη χρήση 
της Ιρλανδίας ως παραδείγµατος για να 
αναγκαστούν οι εργαζόµενοι της Νότιας 
Ευρώπης να δεχτούν περισσότερη 
λιτότητα· σηµειώνει ότι στην 
πραγµατικότητα η Ιρλανδία έχει το 
υψηλότερο ποσοστό καθαρής εκροής 
µεταναστών από όλα τα κράτη µέλη, οι 
επενδύσεις αντιστοιχούν στο 10,6% του 
ιρλανδικού ΑΕγχΠ, το οποίο αποτελεί το 
χαµηλότερο ποσοστό στην ΕΕ καθώς ο 
µέσος όρος βρίσκεται στο 20%, η 
Ιρλανδία εξακολουθεί να έχει µη βιώσιµο 
λόγο χρέους προς ΑΕγχΠ της τάξης του 
125% και η ιδιωτική κατανάλωση έχει 
µειωθεί κατά 12% συγκριτικά µε το 2008· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/23 

Τροπολογία  23 

Νικόλαος Χουντής, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 37 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  37α. επισηµαίνει ότι τα προγράµµατα των 
µνηµονίων συνεννόησης παρουσιάστηκαν 
σε όλες τις περιπτώσεις σαν µονόδροµος· 
τα προγράµµατα αυτά 
χρησιµοποιήθηκαν, αφενός, για την 
διάσωση και την προστασία του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη 
µετατροπή του ιδιωτικού χρέους σε 
δηµόσιο και, αφετέρου, για την 
αποπληρωµή των κερδοσκοπικών 
επιτοκίων του συσσωρευµένου χρέους· τα 
προγράµµατα των µνηµονίων 
συνεννόησης δεν χρηµατοδότησαν την 
πραγµατική οικονοµία ούτε 
χρησιµοποιήθηκαν για δηµόσιες και 
παραγωγικές επενδύσεις προκειµένου να 
οδηγηθεί η οικονοµία σε τροχιά 
ανάπτυξης, αλλά αντίθετα, µε τα αυστηρά 
µέτρα λιτότητας που επιβάλλουν, έχουν 
οδηγήσει σε βαθύτερη και µακροχρόνια 
ύφεση και κοινωνική εξαθλίωση· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/24 

Τροπολογία  24 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Paul Murphy, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Νικόλαος 

Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

45. θεωρεί ότι έχει δοθεί υπερβολικά 
µικρή προσοχή στην άµβλυνση των 

αρνητικών οικονοµικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων των στρατηγικών 

προσαρµογής στις χώρες που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα· υπενθυµίζει τις 

πηγές προέλευσης των κρίσεων· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι πολύ συχνά 
η αδιαφοροποίητη προσέγγιση που 
τηρήθηκε για τη διαχείριση κρίσεων δεν 
εξέταζε πλήρως την ισορροπία στις 
οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
των συνιστώµενων µέτρων πολιτικής· 

45. θεωρεί ότι δεν έχει δοθεί καµία 
προσοχή στην άµβλυνση των αρνητικών 

οικονοµικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

των στρατηγικών προσαρµογής στις χώρες 

που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα· 

υπενθυµίζει τις πηγές προέλευσης των 

κρίσεων· καταδικάζει το πρόγραµµα 
ιδιωτικοποιήσεων που προωθήθηκε από 
τα µνηµόνια συνεννόησης, το οποίο βάζει 
ιδίως στο στόχαστρο τους κερδοφόρους 
κοινωφελείς οργανισµούς· ζητεί τον 
άµεσο τερµατισµό της διαδικασίας 
αυτής· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/25 

Τροπολογία  25 

Martina Anderson, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

54. επισηµαίνει περαιτέρω την πιθανή 

σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ του 

τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως 

«τεχνικού συµβούλου» και της θέσης της 

ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών µελών, 

καθώς και της εντολής της βάσει της 

Συνθήκης, επειδή έχει συναρτήσει τις 

δράσεις της µε αποφάσεις στις οποίες 

συµµετέχει και η ίδια· χαιρετίζει, ωστόσο, 

τη συνεισφορά της στην αντιµετώπιση της 

κρίσης, αλλά ζητεί προσεκτικό έλεγχο των 

πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων της 

ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά την κρίσιµη 

πολιτική ρευστότητας· σηµειώνει ότι, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ διέθετε 

κρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε την 

εύρυθµη λειτουργία του τραπεζικού τοµέα 

και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα εν 

γένει, και ότι, µε αυτό κατά νου, άσκησε 

στη συνέχεια επιρροή σε φορείς λήψης 

αποφάσεων, τουλάχιστον όσον αφορά την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, όταν 

η ΕΚΤ επέµενε να αποσυρθούν οι ρήτρες 

συλλογικής δράσης (CAC) από τα κρατικά 

οµόλογα που είχε στην κατοχή της, τις 

ενέργειες επείγουσας ενίσχυσης της 

Κύπρου υπό µορφή ρευστότητας, καθώς 

και, στην περίπτωση της Ιρλανδίας, τη µη 

συµµετοχή των οµολογιούχων αυξηµένης 

εξοφλητικής προτεραιότητας στην 

54. επισηµαίνει περαιτέρω την πιθανή 

σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ του 

τρέχοντος ρόλου της ΕΚΤ στην Τρόικα ως 

«τεχνικού συµβούλου» και της θέσης της 

ως πιστωτή των τεσσάρων κρατών µελών, 

καθώς και της εντολής της βάσει της 

Συνθήκης, επειδή έχει συναρτήσει τις 

δράσεις της µε αποφάσεις στις οποίες 

συµµετέχει και η ίδια· χαιρετίζει, ωστόσο, 

τη συνεισφορά της στην αντιµετώπιση της 

κρίσης, αλλά ζητεί προσεκτικό έλεγχο των 

πιθανών συγκρούσεων συµφερόντων της 

ΕΚΤ, ιδίως όσον αφορά την κρίσιµη 

πολιτική ρευστότητας· σηµειώνει ότι, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της κρίσης, η ΕΚΤ διέθετε 

κρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε την 

εύρυθµη λειτουργία του τραπεζικού τοµέα 

και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα εν 

γένει, και ότι, µε αυτό κατά νου, άσκησε 

στη συνέχεια επιρροή σε φορείς λήψης 

αποφάσεων, τουλάχιστον όσον αφορά την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, όταν 

η ΕΚΤ επέµενε να αποσυρθούν οι ρήτρες 

συλλογικής δράσης (CAC) από τα κρατικά 

οµόλογα που είχε στην κατοχή της, τις 

ενέργειες επείγουσας ενίσχυσης της 

Κύπρου υπό µορφή ρευστότητας, καθώς 

και, στην περίπτωση της Ιρλανδίας, τη µη 

συµµετοχή των οµολογιούχων αυξηµένης 

εξοφλητικής προτεραιότητας στην 
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εσωτερική διάσωση· εσωτερική διάσωση· καλεί την ΕΚΤ να 
δηµοσιοποιήσει, όπως ζήτησε ο 
Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής, την 
επιστολή που απηύθυνε στις 19 
Νοεµβρίου 2010 ο Jean-Claude Trichet 
στον τότε υπουργό Οικονοµικών της 
Ιρλανδίας· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/26 

Τροπολογία  26 

Jürgen Klute 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 68 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  68α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
ένα σχέδιο οικονοµικής και κοινωνικής 
ανάκαµψης, το οποίο θα πρέπει να 
προσφέρει στις χώρες που υπάγονται επί 
του παρόντος σε πρόγραµµα τη 
δυνατότητα να καλύψουν χρόνια 
κοινωνικής και οικονοµικής 
οπισθοδρόµησης· υπογραµµίζει ότι, για 
να καταστεί δυνατή  η επιτυχής 
καταπολέµηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού, ένα τέτοιο 
σχέδιο ανάκαµψης θα πρέπει να διαθέτει 
ετήσιους χρηµατοδοτικούς πόρους που 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 1% του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της 
Ένωσης· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/27 

Τροπολογία  27 

Martina Anderson, Marisa Matias, Alda Sousa 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 74 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

74. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι τα βάρη δεν επιµερίστηκαν σε όλους 

όσοι ενήργησαν ανεύθυνα και ότι η 

προστασία των κατόχων οµολόγων 

αντιµετωπίστηκε ως ανάγκη της ΕΕ προς 

όφελος της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας· ζητεί από το Συµβούλιο να 

ενεργοποιήσει το πλαίσιο το οποίο 

αποφάσισε σχετικά µε την αντιµετώπιση 

των ‘κληροδοτηµένων’ περιουσιακών 

στοιχείων (legacy assets), ώστε να σπάσει 

ο φαύλος κύκλος µεταξύ κρατών και 

τραπεζών και να ελαφρυνθεί το βάρος του 

δηµόσιου χρέους στην Ιρλανδία, στην 

Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην 

Κύπρο· παροτρύνει την Ευρωοµάδα να 

ανταποκριθεί στη δέσµευσή της να 

εξετάσει την κατάσταση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Ιρλανδίας 

µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της 

βιωσιµότητας της προσαρµογής στην 

Ιρλανδία και, έχοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω, παροτρύνει την Ευρωοµάδα να 

εκπληρώσει τη δέσµευσή της προς την 

Ιρλανδία για την αντιµετώπιση του βάρους 

του τραπεζικού χρέους· πιστεύει ότι πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή 

του Συµφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης για το σχετικό κληροδοτηθέν 

χρέος, καθώς αυτό γίνεται αντιληπτό στην 

74. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι τα βάρη δεν επιµερίστηκαν σε όλους 

όσοι ενήργησαν ανεύθυνα και ότι η 

προστασία των κατόχων οµολόγων 

αντιµετωπίστηκε ως ανάγκη της ΕΕ προς 

όφελος της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας· ζητεί από το Συµβούλιο να 

ενεργοποιήσει το πλαίσιο το οποίο 

αποφάσισε σχετικά µε την αντιµετώπιση 

των ‘κληροδοτηµένων’ περιουσιακών 

στοιχείων (legacy assets), ώστε να σπάσει 

ο φαύλος κύκλος µεταξύ κρατών και 

τραπεζών και να ελαφρυνθεί το βάρος του 

δηµόσιου χρέους στην Ιρλανδία, στην 

Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην 

Κύπρο· παροτρύνει την Ευρωοµάδα να 

ανταποκριθεί στη δέσµευσή της να 

εξετάσει την κατάσταση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Ιρλανδίας 

µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της 

βιωσιµότητας της προσαρµογής στην 

Ιρλανδία και, έχοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω, παροτρύνει την Ευρωοµάδα να 

εκπληρώσει τη δέσµευσή της προς την 

Ιρλανδία για την αντιµετώπιση του βάρους 

του τραπεζικού χρέους· πιστεύει ότι πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρµογή 

του Συµφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης για το σχετικό κληροδοτηθέν 

χρέος, καθώς αυτό γίνεται αντιληπτό στην 
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Ιρλανδία ως άδικο, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις περί ευελιξίας του 

αναθεωρηµένου Συµφώνου· θεωρεί ότι, 

µακροπρόθεσµα, ο επιµερισµός του 

κόστους πρέπει να αντικατοπτρίζει την 

κατανοµή των προστατευόµενων 

οµολογιούχων· σηµειώνει το αίτηµα των 

ιρλανδικών αρχών να µεταφερθεί στον 
ΕΜΣ ένα µέρος του δηµόσιου χρέους 
αντίστοιχο προς το κόστος της διάσωσης 
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα·  

Ιρλανδία ως άδικο, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις περί ευελιξίας του 

αναθεωρηµένου Συµφώνου· θεωρεί ότι, 

µακροπρόθεσµα, ο επιµερισµός του 

κόστους πρέπει να αντικατοπτρίζει την 

κατανοµή των προστατευόµενων 

οµολογιούχων· υποστηρίζει οιοδήποτε 
ενδεχόµενο αίτηµα των ιρλανδικών αρχών 
για αναδροµική κεφαλαιοποίηση των 
συστηµικών τραπεζών µέσω του ΕΜΣ·  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/28 

Τροπολογία  28 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Jacky Hénin, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Νικόλαος Χουντής 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 76 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Amendment 

76. υπενθυµίζει την ανάγκη για µέτρα µε 

στόχο την εξασφάλιση φορολογικών 

εσόδων, ιδίως για τις χώρες που υπάγονται 

σε πρόγραµµα προσαρµογής, όπως 
προβλέπεται στον κανονισµό αριθ. 
472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για την ενίσχυση της 
οικονοµικής και δηµοσιονοµικής 
εποπτείας των κρατών µελών στη ζώνη 
του ευρώ τα οποία αντιµετωπίζουν ή 
απειλούνται µε σοβαρές δυσκολίες 
αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική 
τους σταθερότητα (έκθεση Gauzès), µε τη 
λήψη µέτρων «σε στενή συνεργασία µε 
την Επιτροπή και σε συνεννόηση µε την 
ΕΚΤ και, όπου είναι σκόπιµο, µε το ∆ΝΤ, 
για την ενίσχυση της απόδοσης και της 
αποτελεσµατικότητας των εισπρακτικών 

µηχανισµών και την καταπολέµηση της 

φορολογικής απάτης και της 

φοροδιαφυγής, προκειµένου να αυξήσουν 

τα φορολογικά τους έσοδα»· υπενθυµίζει 

ότι πρέπει να ληφθούν ταχέως 

αποτελεσµατικά µέτρα για την 

καταπολέµηση και την πρόληψη της 

φορολογικής απάτης, τόσο εντός όσο και 

εκτός της ΕΕ· συνιστά τη θέσπιση 

εκτελεστικών µέτρων µε στόχο τη δίκαιη 

συνεισφορά όλων των µερών στα 

76. υπενθυµίζει την ανάγκη για µέτρα µε 

στόχο την εξασφάλιση φορολογικών 

εσόδων, ιδίως για τις χώρες που υπάγονται 

σε πρόγραµµα προσαρµογής, αλλά επίσης 
και για τα κράτη µέλη που 
αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, 
όπως η Ισπανία· σε ό,τι αφορά τα 
φορολογικά έσοδα αυτών των κρατών 
µελών, χρειάζεται η λήψη µέτρων για την 

ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των 

εισπρακτικών µηχανισµών και την 

καταπολέµηση της φορολογικής απάτης 

και της φοροδιαφυγής, προκειµένου να 

αυξήσουν τα φορολογικά τους έσοδα κατά 
προοδευτικό τρόπο και να αντιµετωπιστεί 
το πρόβληµα της αυξανόµενης 
ανισότητας που παρατηρείται σε 
ολόκληρη την ΕΕ·  υπενθυµίζει ότι πρέπει 
να ληφθούν ταχέως αποτελεσµατικά µέτρα 

για την καταπολέµηση και την πρόληψη 

της φορολογικής απάτης, τόσο εντός όσο 

και εκτός της ΕΕ· συνιστά τη θέσπιση 

εκτελεστικών µέτρων µε στόχο τη δίκαιη 

συνεισφορά όλων των µερών στα 

φορολογικά έσοδα· 
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φορολογικά έσοδα· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/29 

Τροπολογία  29 

Νικόλαος Χουντής, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 80 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

80. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι τα προγράµµατα δεν δεσµεύονται από 
τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 

επειδή τα προγράµµατα αυτά δεν 

βασίζονται στο πρωτογενές δίκαιο της 

Ένωσης· 

80. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι τα προγράµµατα παραβιάζουν τον 
Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, 

επειδή τα προγράµµατα αυτά δεν 

βασίζονται στο πρωτογενές δίκαιο της 

Ένωσης· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/30 

Τροπολογία  30 

Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marisa 

Matias, Alda Sousa 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 82 α (µετά τον υπότιτλο «Η Επιτροπή») 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  82α. απορρίπτει τη συµµετοχή της 
Επιτροπής, από κοινού µε το ∆ΝΤ και 
την ΕΚΤ, στην Τρόικα όσον αφορά τον 
σχεδιασµό και την εποπτεία των 
προγραµµάτων προσαρµογής για τις 
ελλειµµατικές ευρωπαϊκές χώρες· 
πιστεύει ότι είναι βαθύτατα 
αντιδηµοκρατικό να αναλαµβάνει η 
Επιτροπή ολοένα µεγαλύτερες εξουσίες 
ελέγχου των εθνικών προϋπολογισµών· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/31 

Τροπολογία  31 

Jürgen Klute 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 90 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

90. αναθέτει στην Επιτροπή, υπό την 

ιδιότητά της ως ‘θεµατοφύλακα των 

Συνθηκών’, να υποβάλει έως το τέλος του 

2015 λεπτοµερή µελέτη των οικονοµικών 

και κοινωνικών συνεπειών των 

προγραµµάτων προσαρµογής στις τέσσερις 

χώρες, µε σκοπό την πλήρη κατανόηση 

τόσο του βραχυπρόθεσµου όσο και του 

µακροπρόθεσµου αντικτύπου των 

προγραµµάτων, ώστε οι προκύπτουσες 

πληροφορίες να χρησιµοποιηθούν για τα 

µελλοντικά µέτρα συνδροµής· καλεί την 

Επιτροπή να απευθυνθεί, κατά την 

εκπόνηση της µελέτης αυτής, σε όλα τα 

σχετικά συµβουλευτικά όργανα, 

συµπεριλαµβανοµένης της Οικονοµικής 

και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής, της 

Επιτροπής Απασχόλησης και της 

Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, και να 

συνεργαστεί στενά µε το Κοινοβούλιο· 

πιστεύει ότι η έκθεση της Επιτροπής θα 

πρέπει επίσης να αντανακλά τις εκτιµήσεις 

του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων·  

90. αναθέτει στην Επιτροπή, υπό την 

ιδιότητά της ως ‘θεµατοφύλακα των 

Συνθηκών’, να υποβάλει έως το τέλος του 

2015 λεπτοµερή µελέτη των οικονοµικών 

και κοινωνικών συνεπειών των 

προγραµµάτων προσαρµογής στις τέσσερις 

χώρες, µε σκοπό την πλήρη κατανόηση 

τόσο του βραχυπρόθεσµου όσο και του 

µακροπρόθεσµου αντικτύπου των 

προγραµµάτων, ώστε οι προκύπτουσες 

πληροφορίες να χρησιµοποιηθούν για τα 

µελλοντικά µέτρα συνδροµής· καλεί την 
Επιτροπή να ζητήσει από τη ∆ΟΕ να 
καταρτίσει εκθέσεις σχετικά µε 
ενδεχόµενα διορθωτικά µέτρα και 
κίνητρα για τη διασφάλιση πλήρους 
συµµόρφωσης µε τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη και το Πρωτόκολλό 
του, καθώς και µε τις θεµελιώδεις 
Συµβάσεις της ∆ΟΕ· καλεί την Επιτροπή 

να απευθυνθεί, κατά την εκπόνηση της 

µελέτης αυτής, σε όλα τα σχετικά 

συµβουλευτικά όργανα, 

συµπεριλαµβανοµένης της Οικονοµικής 

και ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής, της 

Επιτροπής Απασχόλησης και της 

Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, και να 

συνεργαστεί στενά µε το Κοινοβούλιο· 

πιστεύει ότι η έκθεση της Επιτροπής θα 

πρέπει επίσης να αντανακλά τις εκτιµήσεις 
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του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων·  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/32 

Τροπολογία  32 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 109 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

109. ζητεί να ενταχθούν τα µνηµόνια στο 
πλαίσιο της ενωσιακής νοµοθεσίας µε 
σκοπό να προωθηθεί µια αξιόπιστη και 
βιώσιµη στρατηγική εξυγίανσης, η οποία 
θα υπηρετεί επίσης τους στόχους της 
αναπτυξιακής στρατηγικής της Ένωσης 
και τους δεδηλωµένους στόχους για την 
κοινωνική συνοχή και την απασχόληση· 
συνιστά να υποβάλλονται σε ψηφοφορία 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι 
διαπραγµατευτικές εντολές και να 
ζητείται η γνώµη του Κοινοβουλίου για τα 
προκύπτοντα µνηµόνια συνεννόησης, 
προκειµένου τα προγράµµατα παροχής 
συνδροµής να διαθέτουν επαρκή 
δηµοκρατική νοµιµοποίηση· 

διαγράφεται 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/33 

Τροπολογία  33 

Jürgen Klute 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 110 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  110α. ζητεί µια τροποποίηση της 
Συνθήκης ώστε να καταστεί δυνατή η 
ανάπτυξη µιας ουσιαστικής 
δηµοσιονοµικής και κοινωνικής ένωσης· 
θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο πρέπει να 
περιλαµβάνει την προοπτική δηµιουργίας 
µιας κυρίαρχης νοµισµατικής ένωσης 
που να αφήνει περιθώρια για νοµισµατική 
και δηµοσιονοµική πολιτική µε 
µακροοικονοµική στόχευση· θεωρεί ότι, 
από πολιτική άποψη, το ευρωπαϊκό 
εγχείρηµα δεν µπορεί να επιβιώσει µε 
έναν µόνιµο διαχωρισµό µεταξύ µελών-
πιστωτών και µελών-οφειλετών· 
επισηµαίνει ότι, από οικονοµική άποψη, η 
απόφαση της Ευρωοµάδας κατά µιας 
δηµοσιονοµικής ένωσης και υπέρ της 
ώθησης ορισµένων κρατών µελών στην 
εσωτερική υποτίµηση οδηγεί ολόκληρη 
τη ζώνη του ευρώ σε µόνιµη ύφεση, σε 
αυξανόµενη ανεργία και σε 
αποπληθωρισµό, και συνεχίζει να θέτει σε 
κίνδυνο την παγκόσµια οικονοµία· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/34 

Τροπολογία  34 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Νικόλαος Χουντής, Paul 

Murphy 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 111 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

111. πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόµενο τροποποίησης της 
Συνθήκης, µε την οποία θα επεκτείνεται 
το πεδίο εφαρµογής του ισχύοντος 
άρθρου 143 της ΣΛΕΕ σε όλα τα κράτη 
µέλη αντί να περιορίζεται στα κράτη µέλη 
που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ·  

διαγράφεται 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/35 

Τροπολογία  35 

Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Νικόλαος Χουντής, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 114 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

114. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόµενο ανάπτυξης ενός 
µηχανισµού µε σαφή διαδικαστικά 
βήµατα για τις χώρες οι οποίες 
διατρέχουν κίνδυνο αφερεγγυότητας, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της ‘δέσµης 
έξι µέτρων’ και της ‘δέσµης δύο µέτρων’· 
στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει το ∆ΝΤ και 
ζητεί από την Επιτροπή και το Συµβούλιο 
να υποβάλουν στο ∆ΝΤ κοινή θέση ώστε 
να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για έναν 
διεθνή µηχανισµό αναδιάρθρωσης 
δηµόσιου χρέους (SDRM), µε σκοπό να 
εγκριθεί µια δίκαιη και βιώσιµη 
πολυµερής προσέγγιση σε αυτόν τον 
τοµέα·  

διαγράφεται 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/36 

Τροπολογία  36 

Νικόλαος Χουντής, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 116 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

116. θεωρεί ότι το έργο που ξεκίνησε µε 
την παρούσα έκθεση θα πρέπει να 
συνεχιστεί· ζητεί από το επόµενο 
Κοινοβούλιο να συνεχίσει το έργο της 
παρούσας έκθεσης, να αναπτύξει 
περαιτέρω τα βασικά της ευρήµατα 
καθώς και να προβεί σε περαιτέρω 
διερεύνηση·  

116. θεωρεί ότι η παρούσα έκθεση 
πρωτοβουλίας αποτελεί απλώς το πρώτο 
βήµα για την άντληση ορισµένων 
συµπερασµάτων σχετικά µε τη λειτουργία 
και τον ρόλο της Τρόικας και ζητεί τη 
σύσταση, στην αρχή της νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου, µιας 
κανονικής εξεταστικής επιτροπής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 226 της ΣΛΕΕ 
και στο άρθρο 185 του Κανονισµού του, 
προκειµένου να εξετάσει καλύτερα και 
διεξοδικότερα τον ρόλο, τη λειτουργία και 
τα αποτελέσµατα της Τρόικας· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/37 

Τροπολογία  37 

Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa 

Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 116 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  116α. τονίζει ότι τα προγράµµατα των 
µνηµονίων συνεννόησης έχουν 
προκαλέσει τεράστιο κοινωνικό κόστος· 
ζητεί την διακοπή των εν λόγω 
προγραµµάτων και την πρόβλεψη εκ 
µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλων 
των απαραίτητων µέσων προκειµένου οι 
κυβερνήσεις να αποκαταστήσουν τους 
µισθούς, τις συντάξεις, τα κοινωνικά 
δικαιώµατα και τις εργασιακές σχέσεις σε 
επίπεδα προ µνηµονίου και να 
µετριαστούν όλες οι καταστροφικές 
επιπτώσεις των προγραµµάτων· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/38 

Τροπολογία  38 

Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa 

Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Ρόλος και εργασίες της Τρόικας όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν 

υπαχθεί σε πρόγραµµα προσαρµογής 

2013/2277(INI) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 116 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  116β. ζητεί οριστική λύση για όλα τα 
υπερχρεωµένα κράτη µέλη της ζώνης του 
ευρώ στο πλαίσιο µιας ευρωπαϊκής 
διάσκεψης για το χρέος, καθώς και 
διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του 
χρέους µετά τη διενέργεια διεθνούς 
ελέγχου· 

Or. en 

 

 


