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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νηθνλνκηθή 

αλάθακςε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε 

επαλέξρεηαη ζηαδηαθά αιιά εμαθνινπζεί 

λα είλαη άληζε ηόζν κεηαμύ ησλ θξαηώλ 

κειώλ όζν θαη ζην εζσηεξηθό ηνπο, θαη 

είλαη ελ κέξεη απνηέιεζκα παξαγόλησλ 

πξνζσξηλνύ θαη εμσηεξηθνύ ραξαθηήξα, 

όπσο νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ· 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε νηθνλνκηθή 

αλάθακςε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε 

επαλέξρεηαη ζηαδηαθά αιιά εμαθνινπζεί 

λα είλαη άληζε ηόζν κεηαμύ ησλ θξαηώλ 

κειώλ όζν θαη ζην εζσηεξηθό ηνπο, θαη 

είλαη ελ κέξεη απνηέιεζκα παξαγόλησλ 

πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο ζεκαληηθήο απψιεηαο 

εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο 

κέζσ κηζζνινγηθψλ πεξηθνπψλ, αλεξγίαο, 

θαηάξγεζεο ή κείσζεο ηεο θνηλσληθήο 

πξφλνηαο κέζσ ηεο δηάιπζεο ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο θαη ηεο παξαθκήο ησλ ηνκέσλ 

ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ιφγσ 

πεξηθνπψλ ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο, θαζψο 

θαη παξαγφλησλ εμσηεξηθνύ ραξαθηήξα, 

όπσο νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

Or. en 



 

AM\1087296EL.doc  PE576.637v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.2.2016 A8-0030/24 

Τροπολογία  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Matt 

Carthy, Σοθία Σακοράθα, Νεοκλής Σσλικιώηης, Τάκης Χαηζηγεωργίοσ, Patrick Le 

Hyaric 

εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έκθεζη A8-0030/2016 

Maria João Rodrigues 

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

αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Ηα. ιακβάλνληαο ππφςε φηη είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε λα εγθαηαιεηθζνχλ νη 

λενθηιειεχζεξεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο 

πνιηηηθέο ηηο νπνίεο επηβάιιεη ε ΕΕ ζηνπο 

ιανχο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη φηη κφλν κε κηα βηψζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζε αμηνπξεπείο κηζζνχο, ζε ζέζεηο 

απαζρφιεζεο κε δηθαηψκαηα, ζηνλ 

δεκφζην έιεγρν ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνκέσλ 

ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ θαζνιηθή θαη 

δσξεάλ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί ε ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηεο ΕΕ· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο 

βειηηώζεηο ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά, ηδίσο 

δε γηα ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ιόγνπ 

ρξένπο/ΑΕΠ ζηελ ΕΕ ζηε δώλε ηνπ επξώ 

θαη γηα ηε κείσζε ησλ νλνκαζηηθώλ 

δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάησλ· 

επηζεκαίλεη, εληνύηνηο, όηη ηα πνζνζηά 

δεκόζηνπ ρξένπο εμαθνινπζνύλ λα 

απμάλνληαη ζε πνιιά θξάηε κέιε κε 

ρακειή αύμεζε ηνπ νλνκαζηηθνύ ΑΕΠ θαη 

ρακειό πιεζσξηζκό, θαη όηη ε δηαδηθαζία 

ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο ζπλερίδεηαη 

αθόκα ζε ελλέα θξάηε κέιε· επηζεκαίλεη 

όηη πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ πεξηνξηζκέλα 

δεκνζηνλνκηθά πεξηζώξηα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πηζαλώλ λέσλ νηθνλνκηθώλ 

θιπδσληζκώλ θαη όηη ζα πξέπεη ζπλεπώο 

λα εμεηαζηεί ε ελίζρπζε ηνπ επξσπατθνύ 

ζπληνληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρηεί ε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ρσξίο λα 

εκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε· 

2. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο 

βειηηώζεηο ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά, ηδίσο 

δε γηα ηε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ιόγνπ 

ρξένπο/ΑΕΠ ζηελ ΕΕ ζηε δώλε ηνπ επξώ 

θαη γηα ηε κείσζε ησλ νλνκαζηηθώλ 

δεκνζηνλνκηθώλ ειιεηκκάησλ· 

επηζεκαίλεη, εληνύηνηο, όηη ηα πνζνζηά 

δεκόζηνπ ρξένπο εμαθνινπζνύλ λα 

απμάλνληαη ζε πνιιά θξάηε κέιε κε 

ρακειή αύμεζε ηνπ νλνκαζηηθνύ ΑΕΠ θαη 

ρακειό πιεζσξηζκό, θαη όηη ε δηαδηθαζία 

ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο ζπλερίδεηαη 

αθόκα ζε ελλέα θξάηε κέιε· επηζεκαίλεη 

όηη πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ πεξηνξηζκέλα 

δεκνζηνλνκηθά πεξηζώξηα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πηζαλώλ λέσλ νηθνλνκηθώλ 

θιπδσληζκώλ θαη όηη ζα πξέπεη ζπλεπώο 

λα εμεηαζηεί ε ελίζρπζε ηνπ επξσπατθνύ 

ζπληνληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρηεί ε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ρσξίο λα 

εκπνδίδεηαη ε αλάπηπμε· δεηεί επηπιένλ λα 

πξνβιεθζεί έλα ζρέδην πνζνηηθήο 

ραιάξσζεο γηα απηά ηα θξάηε κέιε, σο 

εξγαιείν ηφλσζεο ηεο αλάπηπμεο, ρσξίο 

πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. επηζεκαίλεη όηη ε παγθόζκηα 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

ζεκαληηθό ζηόρν, θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ησλ 

επελδύζεσλ ζε Ε&Α, ηεο απνδνηηθήο 

ρξήζεο ησλ πόξσλ, ηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

εληζρύεη ηελ παξαγσγηθόηεηα, θαη ηεο 

κείσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθώλ 

αληζνξξνπηώλ· ηαπηόρξνλα ζεσξεί όηη ε 

επηδείλσζε ησλ παγθόζκησλ πξννπηηθώλ 

επηβάιιεη ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο 

δήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

αλζεθηηθόηεξε ε νηθνλνκία ηεο Επξώπεο· 

εθθξάδεη εηδηθόηεξα ηελ αλεζπρία ηνπ γηα 

κηα πηζαλή επηβξάδπλζε ηεο παγθόζκηαο 

δήηεζεο· 

3. επηζεκαίλεη όηη ε παγθόζκηα 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

ζεκαληηθό ζηόρν, θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία 

ησλ επελδύζεσλ ζε Ε&Α, ηεο απνδνηηθήο 

ρξήζεο ησλ πόξσλ, ηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

εληζρύεη ηελ παξαγσγηθόηεηα, θαη ηεο 

κείσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθώλ 

αληζνξξνπηώλ· ηαπηόρξνλα ζεσξεί όηη ε 

επηδείλσζε ησλ παγθόζκησλ πξννπηηθώλ 

επηβάιιεη ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο 

δήηεζεο, ηδίσο κε απνθαηάζηαζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο πνπ ράζεθε εμαηηίαο ησλ 

πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο θαη κε εθαξκνγή 

αλαδηαλεκεηηθψλ θαη πξννδεπηηθψλ 

θνξνινγηθψλ θαζεζηψησλ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηεί αλζεθηηθόηεξε ε νηθνλνκία 

ηεο Επξώπεο εθθξάδεη εηδηθόηεξα ηελ 

αλεζπρία ηνπ γηα κηα πηζαλή επηβξάδπλζε 

ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. δεηεί λα θαηαβιεζνύλ πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

αλάθακςεο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο 

ζύγθιηζεο κε ηηο ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ 

ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη ηεο 

δηόξζσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθώλ 

αληζνξξνπηώλ, κεηαμύ άιισλ κε ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ 

ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ· 

5. δεηεί λα θαηαβιεζνύλ πεξαηηέξσ 

πξνζπάζεηεο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

αλάθακςεο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο 

ζύγθιηζεο θαη ηεο δηόξζσζεο ησλ 

καθξννηθνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ, κεηαμύ 

άιισλ κε ηελ παξνρή δεκνζηνλνκηθνχ 

πεξηζσξίνπ γηα ειηγκνχο θαη ηελ 

πξνζθνξά πεξαηηέξσ ξεπζηφηεηαο γηα 

επελδχζεηο θαη γηα ηελ νιηζηηθή 

θνηλσληθή αλάπηπμε, πνπ ζα δηεπθνιχλεη 

ηηο πνηνηηθέο θαη αζθαιείο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

8. δεηεί ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε 

ηνπ Επξσπατθνχ Τακείνπ Σηξαηεγηθώλ 

Επελδύζεσλ (ΕΤΣΕ) γηα ηελ ππνζηήξημε 

ζηξαηεγηθψλ έξγσλ ηα νπνία δελ ζα 

ρξεκαηνδνηνχληαλ κε άιια κέζα, 

ζχκθσλα 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. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη θαηά ην 

2015 ην Επξσπατθφ Τακείν Σηξαηεγηθώλ 

Επελδύζεσλ (ΕΤΣΕ) εθαξκφζηεθε θαηά 

ηξφπν αζχκκεηξν θαη δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε 
ππνζηήξημε ζε ζηξαηεγηθά έξγα θαη 

δεκφζηεο επελδχζεηο,  ηδίσο ζηηο ρψξεο 

πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν απφ ηα 

κέηξα ιηηφηεηαο θαη εθαξκφδνπλ 

πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο ζηα 

λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, θαη γηα 

ηελ αλάινγε ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλνρήο· ηνλίδεη ελ πξνθεηκέλσ ηελ 

αλάγθε θαηαλνκήο ησλ ελ ιφγσ 

επελδχζεσλ νχησο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο 

ζπλνρήο· 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 
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Επελδπηηθώλ Έξγσλ· ηνλίδεη επίζεο ηε 

ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ζπλεξγεηώλ κεηαμύ 

ηνπ ΕΤΣΕ θαη ησλ επξσπατθώλ 

δηαξζξσηηθώλ θαη επελδπηηθώλ ηακείσλ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  13α. θαηαδηθάδεη ην γεγνλφο φηη νη 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη πξνηαζεί εζηηάδνπλ 

ζηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ 

ζηξαηεγηθψλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ 

(ελέξγεηα, κεηαθνξέο, ηειεπηθνηλσλίεο 

θαη ηξάπεδεο) πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ, ζηελ 

ειαζηηθνπνίεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη 

ζηελ εμάιεηςε ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ, ζηηο πεξηθνπέο ησλ 

δεκφζησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο, ηελ πγεία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε, κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

16. δεηεί λα ιεθζνύλ πεξαηηέξσ κέηξα κε 

ζηόρν ηελ ηόλσζε ηεο δεκηνπξγίαο 

πνηνηηθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε 

δεκηνπξγία αλζεθηηθψλ θαη ιηγφηεξν 

θαηαθεξκαηηζκέλσλ αγνξψλ 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 ζε πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ην πιαίζην εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπκβάζεηο 

θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ΔΟΕ· 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· 

Or. en 

 

 


