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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. επηθξνηεί ηε δέζκε κέηξσλ ηεο εηήζηαο 

επηζθόπεζεο ηεο αλάπηπμεο γηα ην 2016 

θαη ην πξνηεηλόκελν κίγκα πνιηηηθήο 

επελδύζεσλ, δηαξζξσηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη δεκνζηνλνκηθήο 

επζύλεο, κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ 

πξνώζεζε πςειόηεξσλ επηπέδσλ 

αλάπηπμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

επξσπατθήο αλάθακςεο θαη ηε ζύγθιηζε 

πξνο ηα επάλσ· ππνγξακκίδεη όηη 

απαηηνύληαη κείδνλεο εζληθέο πξνζπάζεηεο 

όζνλ αθνξά ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, θαζώο θαη κεγαιύηεξνο 

επξσπατθόο ζπληνληζκόο, ώζηε λα 

επηηεπρζνύλ αλζεθηηθόηεξε νηθνλνκηθή 

αλάθακςε θαη δηαηεξήζηκε επεκεξία γηα 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο πνιίηεο· 

1. επηθξνηεί ηε δέζκε κέηξσλ ηεο εηήζηαο 

επηζθόπεζεο ηεο αλάπηπμεο γηα ην 2016 

θαη ην πξνηεηλόκελν κίγκα πνιηηηθήο 

επελδύζεσλ, δηαξζξσηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ θαη δεκνζηνλνκηθήο 

επζύλεο, κε ζηόρν ηελ πεξαηηέξσ 

πξνώζεζε πςειόηεξσλ επηπέδσλ 

αλάπηπμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

επξσπατθήο αλάθακςεο θαη ηε ζύγθιηζε 

πξνο ηα επάλσ· ππνγξακκίδεη όηη 

απαηηνύληαη κείδνλεο εζληθέο πξνζπάζεηεο 

όζνλ αθνξά ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ώζηε να εξαζθαλιζηούν 

καλώρ λειηοςπγούζερ αγοπέρ επγαζίαρ, 

πποϊόνηων, ςπηπεζιών και κεθαλαίος, 

ποιοηικά ζςζηήμαηα εκπαίδεςζηρ και 

καηάπηιζηρ και ζύγσπονα και 

αποηελεζμαηικά ζςζηήμαηα κοινωνικήρ 

αζθάλειαρ, και να πποασθεί η καινοηομία 

και η επισειπημαηικόηηηα, θαζώο θαη 

κεγαιύηεξνο επξσπατθόο ζπληνληζκόο, 

ώζηε λα επηηεπρζνύλ αλζεθηηθόηεξε 

νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη δηαηεξήζηκε 

επεκεξία γηα όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξνπο πνιίηεο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

8. δεηεί ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ 

Επξσπατθνύ Τακείνπ Σηξαηεγηθώλ 

Επελδύζεσλ (ΕΤΣΕ) γηα ηελ ππνζηήξημε 

ζηξαηεγηθώλ έξγσλ ηα νπνία δελ ζα 

ρξεκαηνδνηνύληαλ κε άιια κέζα, 

ζύκθσλα κε ηελ εληνιή ηνπ· θαιεί ηα 

θξάηε κέιε θαη ην όρεκα ΕΤΣΕ λα 

κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

ησλ ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαύισλ έξγσλ θαη ησλ 

επελδπηηθώλ πιαηθνξκώλ, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ Επξσπατθνύ Κόκβνπ Επελδπηηθώλ 

Σπκβνπιώλ θαη ηεο Επξσπατθήο Πύιεο 

Επελδπηηθώλ Έξγσλ· ηνλίδεη επίζεο ηε 

ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ζπλεξγεηώλ κεηαμύ 

ηνπ ΕΤΣΕ θαη ησλ επξσπατθώλ 

δηαξζξσηηθώλ θαη επελδπηηθώλ ηακείσλ· 

8. δεηεί ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ 

Επξσπατθνύ Τακείνπ Σηξαηεγηθώλ 

Επελδύζεσλ (ΕΤΣΕ) γηα ηελ ππνζηήξημε 

ζηξαηεγηθώλ και οικονομικά βιώζιμων 

έξγσλ ηα νπνία δελ ζα ρξεκαηνδνηνύληαλ 

κε άιια κέζα, ζύκθσλα κε ηελ εληνιή 

ηνπ· θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ην όρεκα 

ΕΤΣΕ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαύισλ έξγσλ θαη ησλ επελδπηηθώλ 

πιαηθνξκώλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Επξσπατθνύ Κόκβνπ Επελδπηηθώλ 

Σπκβνπιώλ θαη ηεο Επξσπατθήο Πύιεο 

Επελδπηηθώλ Έξγσλ· ηνλίδεη επίζεο ηε 

ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ζπλεξγεηώλ κεηαμύ 

ηνπ ΕΤΣΕ θαη ησλ επξσπατθώλ 

δηαξζξσηηθώλ θαη επελδπηηθώλ ηακείσλ· 
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16. δεηεί λα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ κέηξα κε 

ζηόρν ηελ ηόλσζε ηεο δεκηνπξγίαο 

πνηνηηθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία αλζεθηηθώλ θαη ιηγόηεξν 

θαηαθεξκαηηζκέλσλ αγνξώλ εξγαζίαο· 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ βηώζηκσλ θαη 

απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξόλνηαο· ππελζπκίδεη όηη έλαο ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βησζηκόηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε εμαζθάιηζε πςεινύ 

πνζνζηνύ απαζρόιεζεο· 

16. δεηεί λα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ κέηξα κε 

ζηόρν ηελ ηόλσζε ηεο δεκηνπξγίαο 

πνηνηηθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηην άπζη ηων 

εμποδίων ειζόδος ζηην αγοπά επγαζίαρ, 

ιδίωρ για ηοςρ νέοςρ,  θαη ηε δεκηνπξγία 

αλζεθηηθώλ θαη ιηγόηεξν 

θαηαθεξκαηηζκέλσλ αγνξώλ εξγαζίαο· 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ βηώζηκσλ θαη 

απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξόλνηαο· ππελζπκίδεη όηη έλαο ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

βησζηκόηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε εμαζθάιηζε πςεινύ 

πνζνζηνύ απαζρόιεζεο· 
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21. επηκέλεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκθώλνπ 

ζηαζεξόηεηαο θαη αλάπηπμεο κε 

ηαπηόρξνλε πλήπη αξιοποίηζη ησλ 

πθηζηακέλσλ ξεηξώλ επειημίαο, ζύμθωνα 

με ηην ανακοίνωζη ηηρ Επιηποπήρ, ηηρ 

13ηρ Ιανοςαπίος 2015 (COM(2015)0012), 

μεηαξύ άλλων γηα ηελ ππνζηήξημε 

μεγαλύηεπων επελδπηηθώλ θαη 

δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ και ηην 

ανηιμεηώπιζη ηων απειλών ενανηίον ηηρ 

αζθάλειαρ και ηων πποζθςγικών ποών· 

21. επηκέλεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκθώλνπ 

ζηαζεξόηεηαο θαη αλάπηπμεο κε 

ηαπηόρξνλε  δςναηόηηηα αξιοποίηζηρ ησλ 

πθηζηακέλσλ ξεηξώλ επειημίαο, γηα ηελ 

ππνζηήξημε θαη δηαξζξσηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ· 

Or. en 
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24. επηθξνηεί ηε ζύζηαζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο δώλεο ηνπ επξώ, 

πνπ πξόηεηλε ε Επηηξνπή έμη κήλεο πξηλ 

από ηηο εηδηθέο αλά ρώξα ζπζηάζεηο, σο 

βήκα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο εκβάζπλζεο 

ηνπ ζπληνληζκνύ ηεο πνιηηηθήο ζε 

ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο ησλ πέληε πξνέδξσλ 

θαη ησλ ζρεηηθώλ ςεθηζκάησλ ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ· 

24. επηθξνηεί ηε ζύζηαζε γηα ηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο δώλεο ηνπ επξώ, 

πνπ πξόηεηλε ε Επηηξνπή έμη κήλεο πξηλ 

από ηηο εηδηθέο αλά ρώξα ζπζηάζεηο, σο 

βήκα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο εκβάζπλζεο 

ηνπ ζπληνληζκνύ ηεο πνιηηηθήο ζε 

ζπλέρεηα ηεο έθζεζεο ησλ πέληε πξνέδξσλ 

θαη ησλ ζρεηηθώλ ςεθηζκάησλ ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ιδίωρ ηιρ 

ζςζηάζειρ για ηιρ μεηαππςθμίζειρ πος 

αςξάνοςν ηην παπαγωγικόηηηα, 

ενθαππύνοςν ηη δημιοςπγία θέζεων 

επγαζίαρ, ηονώνοςν ηην 

ανηαγωνιζηικόηηηα, βεληιώνοςν ηο 

επισειπημαηικό πεπιβάλλον και 

δημιοςπγούν εςέλικηερ αγοπέρ επγαζίαρ· 

Or. en 
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27. ππνζηεξίδεη ηε ζύζηαζε γηα 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ 

πξνζπαζεηώλ ησλ επηκέξνπο θξαηώλ 

κειώλ, ιακβάλνληαο ππόςε αθελόο ηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπο έλαληη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ζπκθώλνπ ζηαζεξόηεηαο 

θαη αλάπηπμεο θαη ησλ αλαγθώλ 

ζηαζεξνπνίεζεο, θαη αθεηέξνπ ηηο 

δεπηεξνγελείο ζπλέπεηεο· επηζεκαίλεη όηη 

γηα πνιιά θξάηε κέιε απηό ζπλεπάγεηαη 

ηελ επηδίσμε δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

ζπκβαηήο κε ηελ αλάπηπμε· επηζεκαίλεη, 

σζηόζν, όηη νξηζκέλεο ρώξεο έρνπλ 

αςξημένα δεκνζηνλνκηθά πεξηζώξηα ζε 

ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σπκθώλνπ 

Σηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ 

παξνύζα ζπγθπξία γηα ηε ζηήξημε ηεο 

εγρώξηαο νηθνλνκίαο·  

27. ππνζηεξίδεη ηε ζύζηαζε γηα 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ 

πξνζπαζεηώλ ησλ επηκέξνπο θξαηώλ 

κειώλ, ιακβάλνληαο ππόςε αθελόο ηηο 

αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπο έλαληη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ ζπκθώλνπ ζηαζεξόηεηαο 

θαη αλάπηπμεο θαη ησλ αλαγθώλ 

ζηαζεξνπνίεζεο, θαη αθεηέξνπ ηηο 

δεπηεξνγελείο ζπλέπεηεο· επηζεκαίλεη όηη 

γηα πνιιά θξάηε κέιε απηό ζπλεπάγεηαη 

ηελ επηδίσμε δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

ζπκβαηήο κε ηελ αλάπηπμε· επηζεκαίλεη, 

σζηόζν, όηη νξηζκέλεο ρώξεο ενδέσεηαι να 

έρνπλ δεκνζηνλνκηθά πεξηζώξηα ζε ζρέζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Σπκθώλνπ 

Σηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο, πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ 

παξνύζα ζπγθπξία γηα ηε ζηήξημε ηεο 

εγρώξηαο νηθνλνκίαο με μείωζη ηων 

θόπων και επενδύζειρ ζηον 

εκζςγσπονιζμό ηηρ ςποδομήρ ηοςρ, εκηόρ 

αν ηέηοια μέηπα θα έθεηαν ζε κίνδςνο ηη 

βιωζιμόηηηα ηων ζςζηημάηων 

κοινωνικήρ ππόνοιάρ ηοςρ· 

Or. en 

 

 


