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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

5.3.2014 A7-0149/46 

Τροπολογία  46 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Alda Sousa, 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 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αα. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δηµόσιες 
δαπάνες της Πορτογαλίας αυξήθηκαν 
από 42% του ΑΕΠ το 2000 σε 51% το 
2010 λόγω της κρίσης, σαν αποτέλεσµα 
των προσπαθειών τόνωσης της 
οικονοµίας, η βασική κατεύθυνση των 
οποίων προσδιορίστηκε από την ΕΕ· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι 
δαπάνες για την κοινωνική προστασία 
ανήλθαν στο 26,5% του ΑΕΠ, ενώ ο 
µέσος όρος της ΕΕ των 28 είναι 29,1%· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι το 2007, πριν 
από τη διεθνή κρίση, το δηµόσιο 
έλλειµµα ήταν 3,1% και το δηµόσιο χρέος 
68,3%, τιµές που προσεγγίζουν τα 
πρότυπα που επιβάλλουν οι κανόνες της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ (καθώς και τις 
τιµές που ισχύουν σε χώρες όπως η 
Γερµανία)· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/47 

Τροπολογία  47 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Alda Sousa, 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 

Αιτιολογική σκέψη Α β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δηµόσιο 
χρέος της Πορτογαλίας ουσιαστικά 
διπλασιάστηκε από το 2007· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι το δηµόσιο χρέος της 
Πορτογαλίας αυξήθηκε κατακόρυφα µε 
το µνηµόνιο συνεννόησης, σηµειώνοντας 
αύξηση 23.5 δισεκατοµµυρίων ευρώ ανά 
έτος το 2011 και το 2012, ήτοι 6.4 φορές 
ταχύτερα σε σχέση µε την περίοδο µεταξύ 
του 2001 και του 2004 και 2.7 φορές 
ταχύτερα σε σχέση µε την περίοδο µεταξύ 
του 2005 και του 2010· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2013, 
σύµφωνα µε την Τράπεζα της 
Πορτογαλίας, το γενικό κρατικό χρέος 
άγγιξε τα 254 638 εκατοµµύρια ευρώ 
(155,2% του ΑΕΠ) και το δηµόσιο χρέος 
σύµφωνα µε τα κριτήρια του Μάαστριχτ, 
το οποίο δεν περιλαµβάνει ολόκληρο το 
χρέος, έφτασε τα 214 880 εκατοµµύρια 
ευρώ (131,4% του ΑΕΠ), ήτοι 
πρωτοφανή επίπεδα· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/48 

Τροπολογία  48 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 

Αιτιολογική σκέψη Α γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αγ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µελέτες 
δείχνουν ότι η µείωση του δηµοσίου 
χρέους της Πορτογαλίας σε επίπεδα 
κοντά στο 60% του ΑΕΠ, όπως 
προβλέπεται στην επονοµαζόµενη 
ευρωπαϊκή δηµοσιονοµική συνθήκη, είναι 
δυνατή µόνο εάν πληρούνται ταυτόχρονα 
δύο προϋποθέσεις για τα επόµενα 20 έτη: 
σηµαντική οικονοµική ανάπτυξη ίση µε 
κατά προσέγγιση 4% του ονοµαστικού 
ΑΕΠ και θετικό πρωτογενές ισοζύγιο 
ύψους περίπου 3,5%· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/49 

Τροπολογία  49 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 

Αιτιολογική σκέψη Α δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αδ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει ευθύνη για τα 
κλιµακούµενα επιτόκια επί του 
πορτογαλικού δηµόσιου χρέους, καθώς 
δεν επενέβη, ενώ βάσει του τρέχοντος 
πολιτικού και θεσµικού πλαισίου θα είχε 
τη δυνατότητα να θέσει τέλος στην 
κατάσταση, όπως αποδεικνύουν οι 
ενέργειες της ΕΚΤ σε άλλες περιπτώσεις· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/50 

Τροπολογία  50 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Νικόλαος Χουντής, Marisa Matias, Alda Sousa, 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 

Αιτιολογική σκέψη Α ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αε. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εφαρµογή 
του µνηµονίου συνεννόησης επιδείνωσε 
δραµατικά τους οικονοµικούς δείκτες της 
Πορτογαλίας, επιφέροντας µια ραγδαία 
πτώση του ΑΕΠ και των δηµόσιων 
επενδύσεων, καθώς και της δηµόσιας και 
ιδιωτικής κατανάλωσης· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η κατανάλωση των 
νοικοκυριών έχει µειωθεί σηµαντικά και 
ότι η γεωργική, βιοµηχανική και 
ενεργειακή παραγωγή έχει περιοριστεί, 
όπως και το εµπόριο· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η συνολική απασχόληση έχει 
µειωθεί κατά 8,1% τα τελευταία δύο έτη 
και ότι έχουν χαθεί 400 000 θέσεις 
εργασίας· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/51 

Τροπολογία  51 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 

Αιτιολογική σκέψη Α στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 Αστ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το µνηµόνιο 
συνεννόησης µε την Πορτογαλία 
αποσκοπεί να προσβάλλει τα δικαιώµατα, 
τους µισθούς και τις συντάξεις των 
εργαζοµένων, να πλήξει τις δηµόσιες 
υπηρεσίες και να µειώνει τις θέσεις 
εργασίας σε αυτόν τον τοµέα· 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία, ιδίως 
των νέων, έχει ανέλθει σε εξαιρετικά 
υψηλά επίπεδα και ότι χιλιάδες ΜΜΕ 
έχουν κηρύξει πτώχευση· λαµβάνοντας 
υπόψη ότι οι επιδεινούµενες κοινωνικές 
συνθήκες και η αυξηµένη εκµετάλλευση 
των εργαζοµένων έρχεται σε αντίθεση µε 
την αύξηση του αριθµού των 
εκατοµµυριούχων και του µεγέθους των 
περιουσιών τους στην Πορτογαλία µετά 
την έναρξη ισχύος του µνηµονίου 
συνεννόησης· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/52 

Τροπολογία  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky 

Hénin, 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 37 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 37β. θεωρεί ότι το µνηµόνιο που 
υπεγράφη µε την Πορτογαλία έχει 
προσφέρει στον τραπεζικό τοµέα και 
στους µεγάλους οικονοµικούς οµίλους ένα 
πακέτο στήριξης και εγγυήσεων 
εκατοµµυρίων, παραδίδοντας τους 
δηµόσιους πόρους στην τοκογλυφία και 
την κερδοσκοπία των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών· θεωρεί ότι 
το δηµόσιο χρέος της Πορτογαλίας είναι 
αβάστακτο και ζητεί την άµεση έναρξη 
διαδικασίας αναδιαπραγµάτευσης του 
δηµόσιου χρέους της Πορτογαλίας ως 
προς τα ποσά, τις προθεσµίες, τα 
επιτόκια και τους όρους αποπληρωµής, 
ώστε να προσαρµοστεί στις οικονοµικές 
και κοινωνικές ανάγκες και στο Σύνταγµα 
της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, ιδίως 
όσον αφορά δείκτες όπως αυτούς της 
ανεργίας, της αύξησης του ΑΕγχΠ και 
του εµπορικού ισοζυγίου· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/53 

Τροπολογία  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat,  Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, 

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 48 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 48α. θεωρεί ότι το µνηµόνιο που 
υπεγράφη µε την Πορτογαλία συνιστά 
παρεµβατική πράξη άνοµη και 
αντιδηµοκρατική όσον αφορά τη 
διαδικασία λήψης πολιτικών και 
θεσµικών αποφάσεων, παραβιάζοντας τις 
αρχές και τα δικαιώµατα που προβλέπει 
το σύνταγµα της Πορτογαλίας και, 
κυρίως, λόγω του περιεχοµένου του, 
καθώς δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά 
µόνο ένα «πακέτο επίθεσης» κατά της 
χώρας και του λαού της· ζητεί την άµεση 
ακύρωση του µνηµονίου συνεννόησης µε 
την Πορτογαλία και τη διάλυση της 
Τρόικας· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/54 

Τροπολογία  54 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 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 64 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 64α. απορρίπτει οποιεσδήποτε 
προσταγές, όρους και περιορισµούς που 
παραβιάζουν το κυριαρχικό δικαίωµα 
των κρατών µελών να καθορίζουν τις 
οικονοµικές πολιτικές τους, 
συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 
των φυσικών τους πόρων και των 
εµπορικών τους σχέσεων· θεωρεί ότι οι 
συµφωνίες και οι συνθήκες που αφορούν 
την ολοκλήρωση της ΕΕ θα πρέπει να 
είναι αναστρέψιµες και ότι το καθεστώς 
κάθε χώρας θα πρέπει να προσαρµόζεται 
ανάλογα µε τη βούληση του λαού της και 
της τρέχουσας κατάστασής της, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα επιτρέπονται οι 
απαιτούµενες ρήτρες εξαίρεσης· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/55 

Τροπολογία  55 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky 

Hénin, Alda Sousa, Νικόλαος Χουντής, Patrick Le Hyaric, 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 64 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 64β. καταγγέλλει το γεγονός ότι η άµεση 
ακύρωση του µνηµονίου συνεννόησης δεν 
θα επαρκούσε για τη διασφάλιση του 
αναφαίρετου δικαιώµατος των λαών στην 
ανάπτυξη· ζητεί την άµεση ανάκληση του 
συµφώνου για το ευρώ+, του Συµφώνου 
Σταθερότητας, της δέσµης των έξι 
µέτρων, της δέσµης των δύο µέτρων και 
του «δηµοσιονοµικού συµφώνου», καθώς 
και τη διακοπή του Ευρωπαϊκού 
Εξαµήνου και της διαδικασίας 
οικονοµικής διακυβέρνησης· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/56 

Τροπολογία  56 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 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 64 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 64γ. ζητεί την ενίσχυση του 
προϋπολογισµού της ΕΕ τουλάχιστον 
κατά το διπλάσιο και την κατάρτιση ενός 
προγράµµατος της ΕΕ για τις χώρες που 
έχουν υπογράψει µνηµόνιο συνεννόησης, 
το οποίο θα θέτει ως προτεραιότητες την 
επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων 
και τη διασφάλιση, τη χρήση και την 
προώθηση των εθνικών πόρων κάθε 
οικείας χώρας, καθώς και της 
παραγωγικής της ικανότητας, ιδίως 
στους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας 
και της βιοµηχανίας, δεδοµένου ότι αυτό 
είναι απαραίτητο για την προστασία των 
εργαζοµένων και την ενίσχυση της θέσης 
τους, καθώς και για την αποκατάσταση 
των δικαιωµάτων που τους έχουν 
αφαιρεθεί όσον αφορά τους µισθούς, τις 
συντάξεις και άλλα κοινωνικά κεκτηµένα· 

Or. pt 
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EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 

 

5.3.2014 A7-0149/57 

Τροπολογία  57 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 92 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 92α. ζητεί ριζικές αλλαγές όσον αφορά το 
καταστατικό, τις πολιτικές κατευθύνσεις 
και την εικονική ανεξαρτησία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι 
οποίες θα καταστήσουν δυνατή την 
ισότιµη εκπροσώπηση όλων των κρατών 
µελών στο διοικητικό της όργανο, ώστε 
κάθε κράτος µέλος να µπορεί να ασκεί 
αποτελεσµατικό πολιτικό έλεγχο και να 
διασφαλίζει ότι είναι σε θέση να ελέγχει 
την εθνική κεντρική του τράπεζα και τη 
νοµισµατική πολιτική του – µεταξύ 
άλλων µέσω της χρήσης του εργαλείου 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας – µε 
στόχο την προώθηση της οικονοµικής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης· 

Or. pt 

 

 


