
 

AM\1022077EL.doc  PE529.630v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

5.3.2014 A7-0149/39 

Τροπολογία  39 

Philippe Lamberts,  

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 39 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 39α. τονίζει ότι η επίσηµη δηµοκρατική 
λογοδοσία αποτελεί απαραίτητη αλλά όχι 
επαρκή προϋπόθεση για την 
αποτελεσµατική δηµοκρατική λογοδοσία 
και νοµιµοποίηση· επισηµαίνει ότι οι 
δυνητικές συγκρούσεις συµφερόντων που 
είναι εγγενείς στο πλαίσιο της Τρόικας 
παραβλάπτουν την αποτελεσµατική 
δηµοκρατική λογοδοσία· τονίζει ότι η 
έλλειψη αποτελεσµατικής δηµοκρατικής 
λογοδοσίας είναι επιζήµια για τη 
συµµόρφωση των προγραµµάτων 
συνδροµής µε τους στόχους και τις 
υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών 
µελών όσον αφορά τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα· εκτιµά ότι η αντικατάσταση 
του ad hoc συστήµατος της Τρόικας µε 
µια βελτιωµένη νοµική δοµή, πλήρως 
θεσµοθετηµένη σύµφωνα µε την 
κοινοτική µέθοδο, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αντιµετώπιση του 
ελλείµµατος δηµοκρατικής 
νοµιµοποίησης και λογοδοσίας των 
προγραµµάτων, την ενίσχυση της 
ασφάλειας δικαίου και και την επίλυση 
και αποφυγή ενδεχόµενων συγκρούσεων 
συµφερόντων· 

Or. en 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/40 

Τροπολογία  40 

Philippe Lamberts,  

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 39 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 39β. υπογραµµίζει ότι οι αλλαγές του 
νοµικού πλαισίου της ΕΕ και των κρατών 
µελών της που οφείλονται στην κρίση 
επηρεάζουν όχι µόνο τη διαδικασία 
λήψης οικονοµικών αποφάσεων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο 
κρατών µελών, και συγκεκριµένα τον 
ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, αλλά 
επίσης, µε πολύ πιο άµεσο τρόπο, τη 
νοµική θέση των προσώπων· τονίζει, 
συνεπώς ότι τα εν λόγω µέτρα υπόκεινται 
και –όπως δείχνει η πρόσφατη εµπειρία– 
ενδεχοµένως να υπόκεινται όλο και 
περισσότερο σε νοµικές προκλήσεις 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
και του Ε∆Α∆, δεδοµένων των 
εκτεταµένων συνεπειών που έχουν τα 
προγράµµατα συνδροµής στο ευαίσθητο 
σύστηµα δηµοκρατικής νοµιµοποίησης 
της δηµόσιας εξουσίας στην 
πολυδιάστατη έννοµη τάξη της ΕΕ 
καθώς και του ρόλου που διαδραµατίζουν 
τα εθνικά και ενωσιακά θεσµικά όργανα 
στο ζήτηµα αυτό· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/41 

Τροπολογία  41 

Philippe Lamberts,  

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 39 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 39γ. τονίζει, ειδικότερα, ότι η ad-hoc 
συµµετοχή των θεσµικών οργάνων της 
ΕΕ στο πλαίσιο της Τρόικας έχει 
δηµιουργήσει σηµαντικά εµπόδια όσον 
αφορά τα καθήκοντα δηµοκρατικής 
λογοδοσίας του Συµβουλίου, της 
Ευρωοµάδας, της Επιτροπής και της 
ΕΚΤ, περιορίζοντας τα ουσιαστικά 
δικαιώµατα που έχει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να ζητεί από το ∆ικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχει τη 
νοµιµότητα των αποφάσεων στις οποίες 
στηρίζονται τα προγράµµατα συνδροµής, 
καθώς οι επίσηµες αποφάσεις που 
αφορούν τους όρους των προγραµµάτων 
αλλά και οι αποφάσεις χορήγησης 
χρηµατοδοτικής συνδροµής λαµβάνονται 
από τα κράτη µέλη εντός του ΕΜΣ και 
εκτός του κοινοτικού πλαισίου και, 
συνεπώς, δεν εµπίπτουν άµεσα στο πεδίο 
του δικαιώµατος του Κοινοβουλίου να 
προσφεύγει στο ∆ικαστήριο κατά άλλων 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ όπως ορίζεται 
στο άρθρο 263 της ΣΛΕΕ· τονίζει ότι οι 
εν λόγω εξελίξεις έχουν εκτεταµένες 
επιπτώσεις στο ευαίσθητο σύστηµα 
ισορροπίας εξουσιών εντός της Ένωσης 
και είναι επιζήµιες για την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας που ορίζεται 
στις Συνθήκες· 
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5.3.2014 A7-0149/42 

Τροπολογία  42 

Philippe Lamberts,  

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 39 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 39δ. επισηµαίνει ότι, από νοµική άποψη, 
τα προγράµµατα συνδροµής και τα 
µνηµόνια συνεννόησης έχουν γίνει 
αντικείµενο αµφισβητήσεων ως προς τη 
συµβατότητά τους µε το εθνικό, το 
ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, και 
ιδίως µε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το 
δικαίωµα ιδιοκτησίας και τα εργασιακά, 
κοινωνικά και οικονοµικά δικαιώµατα σε 
συνδυασµό µε τις αρχές της ασφάλειας 
δικαίου, του κράτους δικαίου, της 
ισότητας, της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας που φέρονται 
παραβιάζονται σύµφωνα µε ορισµένες 
προσφυγές στη ∆ικαιοσύνη τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, 
συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης 
της Ελλάδας, όπου το Συµβούλιο της 
Ευρώπης κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 
το ελληνικό κράτος παραβιάζει το 
δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση το 
οποίο προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Χάρτη· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/43 

Τροπολογία  43 

Philippe Lamberts,  

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 101 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 101α. ζητεί τη χρησιµοποίηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόµων 
νοµοθετικών εργαλείων και δράσεων σε 
ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η τήρηση 
των νόµιµων υποχρεώσεων όσον αφορά 
την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, 
όπως για παράδειγµα η καθολική 
πρόσβαση σε κρίσιµες υπηρεσίες υγείας 
και θεραπευτικές αγωγές· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς τη 
δυνατότητα σύστασης ενός ταµείου 
επειγουσών παρεµβάσεων στο τοµέα της 
υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση 
σε ουσιώδεις υπηρεσίες και θεραπευτικές 
αγωγές στα κράτη µέλη που έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραµµα· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/44 

Τροπολογία  44 

Philippe Lamberts,  

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 101 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  101β. ζητεί, πέραν των διαρθρωτικών 
ταµείων, να υποβάλει η Επιτροπή 
πρόταση για έναν µηχανισµό 
απορρόφησης ασύµµετρων κραδασµών 
µε στόχο την προσωρινή στήριξη κρατών 
µελών και ιδίως όσων έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραµµα· 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/45 

Τροπολογία  45 

Philippe Lamberts,  

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

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 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 

των δραστηριοτήτων της Τρόικας, 
συµπεριλαµβανοµένων των ισχυρισµών 
περί κρουσµάτων κακοδιοίκησης και περί 
παραβίασης του ενωσιακού και διεθνούς 
δικαίου· 

Or. en 

 

 


