
 

AM\1087287EL.doc  PE576.637v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

23.2.2016 A8-0030/12 

Τροπολογία  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  7α. δεηεί επηκόλσο από ηελ Επηηξνπή λα 

αλαζηείιεη ηηο ελ εμειίμεη 

δηαπξαγκαηεύζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπκθσλίεο TTIP θαη TISA όπσο επίζεο 

θαη λα κελ ρνξεγήζεη θαζεζηώο 

νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο ζηελ Κίλα, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζεκαληηθέο 

δπζκελείο επηπηώζεηο ζηηο ζέζεηο 

απαζρόιεζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.2.2016 A8-0030/13 

Τροπολογία  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 10 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

10. έρεη επίγλσζε ηεο ηξέρνπζαο 

δηαδηθαζίαο απνκόριεπζεο ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα· ηνλίδεη όηη ην επίπεδν ησλ 

επελδύζεσλ είλαη πνιύ ρακειόηεξν ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ από ηελ 

θξίζε· επηζεκαίλεη ζε απηό ην πιαίζην ηε 

ζεκαζία ηεο ηαρείαο εθαξκνγήο ηεο 

Τξαπεδηθήο Έλσζεο θαη ηεο δηαξζξσηηθήο 

κεηαξξύζκηζεο ησλ ηξαπεδώλ, θαζώο θαη 

ηε ζεκαζία ηεο πξνώζεζεο επελδύζεσλ 

κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζε ΜΜΕ κέζσ ηεο 

Έλσζεο θεθαιαηαγνξώλ· δεηεί ηε 

κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ΕΤΣΕ θαη ηνπ 

COSME πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

πξόζβαζε ησλ ΜΜΕ ζε ρξεκαηνδόηεζε· 

ζεσξεί όηη ε κεγαιύηεξε θαλνληζηηθή 

πξνβιεςηκόηεηα ζηελ εληαία αγνξά ζα 

βειηηώζεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ 

επελδπηώλ· 

10. έρεη επίγλσζε ηεο ηξέρνπζαο 

δηαδηθαζίαο απνκόριεπζεο ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα· ηνλίδεη όηη ην επίπεδν ησλ 

επελδύζεσλ είλαη πνιύ ρακειόηεξν ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ πεξίνδν πξηλ από ηελ 

θξίζε· επηζεκαίλεη ζε απηό ην πιαίζην ηε 

ζεκαζία ηεο ηαρείαο εθαξκνγήο κηαο 

ηζρπξήο Τξαπεδηθήο Έλσζεο θαη ηεο 

δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο ησλ 

ηξαπεδώλ κε βάζε ηνλ ζαθή δηαρσξηζκό 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ αγνξαπσιεζίαο 

από ηελ θεληξηθή πηζησηηθή ιεηηνπξγία 

θαη κε ηελ ππνζηήξημε πιήξνπο θαη 

απεξηόξηζηνπ ζπζηήκαηνο εγγύεζεο ησλ 

ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ από ηελ εζληθή 

θεληξηθή ηξάπεδα ε νπνία ελεξγεί σο 

ύζηαηνο δαλεηζηήο, κε ζηόρν λα 

επηηεπρζεί έλα απινύζηεξν θαη πην 

αμηόπηζην πιαίζην γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ 

ηξαπεδώλ θαη ηελ πξόιεςε λέσλ 

ηξαπεδηθώλ θξίζεσλ, κε παξάιιειε 

δηαζθάιηζε ησλ θαηαζεηώλ, ησλ 

απνηακηεπηώλ θαη ησλ θνξνινγνπκέλσλ· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/14 

Τροπολογία  14 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  10α. Παξαηεξεί κε αλεζπρία ηελ 

πξόηαζε ίδξπζεο έλσζεο ησλ 

θεθαιαηαγνξώλ ε νπνία απνβιέπεη ζηελ 

ηόλσζε ηνπ ξόινπ ησλ θεθαιαηαγνξώλ 

θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

ζηελ ΕΕ· επηζεκαίλεη όηη ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα 

ζπλήζσο επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο 

παξαγσγηθέο επελδύζεηο θαη ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία, απμάλνληαο 

παξάιιεια ηελ αζηάζεηα θαη ηνλ 

ζπζηεκηθό θίλδπλν ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθό ηνκέα· δεηεί ηελ 

ηαρεία νινθιήξσζε ξηδηθήο 

κεηαξξύζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ηνκέα, αληηκεηώπηζε ησλ θεξδνζθνπηθώλ 

αγνξαπσιεζηώλ θαη ησλ κέζσλ πςεινύ 

θηλδύλνπ, κε ζηόρν ηελ επαληζνξξόπεζε 

ηνπ ξόινπ ηνπ ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία, κε παξάιιειε ελίζρπζε ηεο 

πνηόηεηαο ηεο επνπηείαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/15 

Τροπολογία  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 11 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

11. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα αύμεζε ησλ 

επελδύζεσλ ζε αλζξώπηλν δπλακηθό, ηδίσο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηλνηνκία, θαη 

ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

βειηίσζε ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη δηά βίνπ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ηεο ΕΕ όζνλ αθνξά ηηο 

δεμηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο· ππνγξακκίδεη 

όηη απηό ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκίαο σο βαζηθήο θηλεηήξηαο 

δύλακεο ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο· θαιεί ηα θξάηε κέιε, 

ζην πιαίζην απηό, λα βειηηώζνπλ ηελ 

παξαγσγηθόηεηα ησλ δεκόζησλ 

επελδύζεσλ· 

11. ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα αύμεζε ησλ 

επελδύζεσλ ζε αλζξώπηλν δπλακηθό, ηδίσο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηλνηνκία, θαη 

ζην πιαίζην ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

βειηίσζε ησλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

θαη δηά βίνπ κάζεζεο θαη πξνζαξκνγή 

ηνπο ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ηεο ΕΕ όζνλ αθνξά ηηο 

δεμηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο· ππνγξακκίδεη 

όηη απηό ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηνκίαο σο βαζηθήο θηλεηήξηαο 

δύλακεο ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο· δεηεί επηκόλσο, 

πξνο ηνύην, ηελ άκεζε εμαίξεζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

παξαγσγηθέο επελδύζεηο από ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνύο θαλόλεο· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε, ζην πιαίζην απηό, λα βειηηώζνπλ 

ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ δεκόζησλ 

επελδύζεσλ· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/16 

Τροπολογία  16 

Marco Valli, Marco Zanni, Laura Agea, Rolandas Paksas 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 16 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

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 θαη ηε 

δεκηνπξγία αλζεθηηθώλ θαη ιηγόηεξν 

θαηαθεξκαηηζκέλσλ αγνξώλ εξγαζίαο· 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ βηώζηκσλ θαη 

απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξόλνηαο θαη ησλ επαξθώλ κεραληζκώλ 

ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζε εζληθό 

επίπεδν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηώρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ· ππελζπκίδεη όηη έλαο 

ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο βησζηκόηεηαο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε εμαζθάιηζε πςεινύ 

πνζνζηνύ απαζρόιεζεο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.2.2016 A8-0030/18 

Τροπολογία  18 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 24 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

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. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε 

ζύζηαζε γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

δώλεο ηνπ επξώ, πνπ πξόηεηλε ε Επηηξνπή 

σο βήκα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο πεξαηηέξσ 

εκβάζπλζεο ηεο ΟΝΕ θαη ηνπ 

ζπληνληζκνύ ηεο πνιηηηθήο ζε ζπλέρεηα ηεο 

έθζεζεο ησλ πέληε πξνέδξσλ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζεκαληηθέο 

νηθνλνκηθέο ζηξεβιώζεηο θαη 

αληζνκέξεηεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ην 

εληαίν λόκηζκα ζε έλα λνκηζκαηηθό ρώξν 

πνπ πνιύ απέρεη από ην βέιηηζην· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/19 

Τροπολογία  19 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  25α. ππελζπκίδεη όηη ην λόκηζκα ηνπ επξώ 

έρεη αζύκκεηξν αληίθηππν ζε 

δηαθνξεηηθέο νηθνλνκίεο, δεδνκέλνπ όηη 

νη αζζελέζηεξεο νηθνλνκίεο αλαγθάδνληαη 

λα επσκίδνληαη δπζαλάινγα πςειό 

θόζηνο πξνζαξκνγήο εμαηηίαο ελόο 

λνκίζκαηνο πνπ είλαη ππεξηηκεκέλν σο 

πξνο ηηο νηθνλνκίεο ηνπο, ελώ νη 

ηζρπξόηεξεο νηθνλνκίεο εμαθνινπζνύλ λα 

επεθηείλνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο θαη λα 

ζπζζσξεύνπλ επηδήκηα εμσηεξηθά 

πιενλάζκαηα εμαηηίαο ηνπ ππνηηκεκέλνπ 

λνκίζκαηνο· ππνγξακκίδεη ηνλ ξόιν ηνπ 

εληαίνπ λνκίζκαηνο ζε ζρέζε κε  ηελ 

όμπλζε κε βηώζηκσλ καθξννηθνλνκηθώλ 

αληζνκεξεηώλ θαη ηελ αύμεζε ησλ 

δηαξζξσηηθώλ απνθιίζεσλ κεηαμύ 

ρσξώλ· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/20 

Τροπολογία  20 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  26 α παξνηξύλεη ηελ Επηηξνπή λα 

ελεξγνπνηήζεη ην δηνξζσηηθό ζθέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο καθξννηθνλνκηθώλ 

αληζνξξνπηώλ έηζη ώζηε λα 

αληηκεησπηζηνύλ επαξθώο ηα ππέξκεηξα 

πιενλάζκαηα ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπζεί  ζηηο 

ρώξεο ηνπ ππξήλα ηεο δώλεο ηνπ επξώ, 

ηδίσο ζηε Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ Χώξεο· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/21 

Τροπολογία  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Έκθεση A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

Επξσπατθό εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκό ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Εηήζηα επηζθόπεζε ηεο 

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 28 α (νέα) 
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  28α. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ δηόηη ην βάξνο 

ηεο πξνζαξκνγήο πέθηεη ζε κεγάιν βαζκό 

ζε ειιεηκκαηηθέο ρώξεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ππνρξεσζεί λα επσκηζζνύλ ηηο δπζκελείο 

επηπηώζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

πνιηηηθέο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο θαη  

δεκνζηνλνκηθήο εδξαίσζεο, ελώ νη 

πιενλαζκαηηθέο ρώξεο εμαθνινπζνύλ λα 

ζπζζσξεύνπλ πιενλάζκαηα ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ, επηδεηλώλνληαο 

έηζη πεξαηηέξσ ηηο αληζνκέξεηεο θαη ηηο 

απνθιίζεηο εληόο ηεο δώλεο ηνπ επξώ·  
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32. επηζεκαίλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δεθεκβξίνπ 

ηνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε, θαη θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα αξρίζεη, ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηό, ηελ θαηάξηηζε ησλ πην 

καθξνπξόζεζκσλ κέηξσλ·  

32. επηζεκαίλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δεθεκβξίνπ 

ηνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε, θαη θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα αξρίζεη, ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηό, ηελ θαηάξηηζε ησλ πην 

καθξνπξόζεζκσλ κέηξσλ· δεηεί ζην 

πιαίζην απηό λα εμεηαζηεί ε αλάγθε 

δεκνθξαηηθώλ κεραληζκώλ απνρώξεζεο 

θαη εμαίξεζεο γηα νπνηαδήπνηε ρώξα 

επηζπκεί λα απνρσξήζεη από ηελ  ΟΝΕ ή 

λα παξακείλεη εθηόο απηήο· ππνγξακκίδεη 

όηη είλαη ζεκαληηθό λα ππάξμεη ν 

θαηάιιεινο πξνβιεκαηηζκόο ζε ζεζκηθό 

επίπεδν ζρεηηθά κε ην θαηά πόζνλ είλαη 

ζθόπηκν λα εθπνλεζεί ελαιιαθηηθό ζρέδην 

γηα ζπληεηαγκέλε δηάιπζε ηεο δώλεο ηνπ 

επξώ· 
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