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18. δεηεί ηε κεγαιύηεξε κεηαηόπηζε ηεο 

θνξνινγίαο από ηελ εξγαζία, κε 

απνθάζεηο νη νπνίεο λα ιεθζνύλ ζε 

εζληθό επίπεδν, κε παξάιιεια 

εμαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο· 

18. δεηεί  ηε δηεύξπλζε ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

δηθαηόηεξε θαηαλνκή ηεο θνξνινγίαο 

κεηαμύ εξγαζίαο θαη 

θεθαιαίνπ,·δεδνκέλνπ όηη ζηόρνο είλαη 

επίζεο λα δηνξζσζνύλ νη πθηζηάκελεο 

θνξνινγηθέο αληζόηεηεο κεηαμύ ΜΜΕ θαη 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θαη λα απμεζεί 

αηζζεηά ε αλαινγία άκεζσλ θόξσλ πξνο 

έκκεζνπο θόξνπο εληόο ησλ θνξνινγηθώλ 

ζπζηεκάησλ, επηδηώθνληαο ηε 

κεγαιύηεξε δηθαηνζύλε· δεηεί , επνκέλσο, 

ηε κεγαιύηεξε κεηαηόπηζε ηεο θνξνινγίαο 

από ην εηζόδεκα ηεο εξγαζίαο πξνο ηα 

θέξδε ησλ εηαηξεηώλ, ην εηζόδεκα από 

θεθάιαην, ηνλ πινύην θαη ηα θέξδε 

θεθαιαίνπ θαη δεηεί ηα θνξνινγηθά 

ζπζηήκαηα ησλ θξαηώλ κειώλ λα γίλνπλ 

πξαγκαηηθά πξννδεπηηθά·; 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

20. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα 

ζπκβαηέο κε ηελ αλάπηπμε δεκνζηνλνκηθέο 

πνιηηηθέο, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε 

βησζηκόηεηα ηνπ ρξένπο θαη λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηνλ νηθνλνκηθό θύθιν θαη ηα 

επελδπηηθά ράζκαηα, θαη παξάιιεια λα 

ζέβνληαη ηα θνηλσληθά δηθαηώκαηα ησλ 

πνιηηώλ· ππελζπκίδεη όηη ην πνιύ πςειό 

ρξένο νξηζκέλσλ θξαηώλ κειώλ ζπληζηά 

ζεκαληηθό θίλδπλν ζε πεξίπησζε 

ελδερόκελσλ κειινληηθώλ θιπδσληζκώλ 

ζηε δώλε ηνπ επξώ· ηνλίδεη όηη νη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

αλζεθηηθόηεηαο ησλ δεκόζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαη ηελ ηόλσζε ηεο 

αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα εληαζνύλ ζηηο 

ρώξεο κε πςειό ιόγν ρξένπο πξνο ΑΕΠ, 

πξνθεηκέλνπ ν ιόγνο απηόο λα ηεζεί ζε 

πησηηθή ηξνρηά· 

20. επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε γηα 

ζπκβαηέο κε ηελ αλάπηπμε δεκνζηνλνκηθέο 

πνιηηηθέο, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηε 

βησζηκόηεηα ηνπ ρξένπο θαη λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ηνλ νηθνλνκηθό θύθιν θαη ηα 

επελδπηηθά ράζκαηα, θαη λα αθήλνπλ 

πεξηζώξην γηα θνξνινγηθνύο ειηγκνύο, 

έηζη ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη  ηα 

θνηλσληθά δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ· 

ππελζπκίδεη όηη ην πνιύ πςειό ρξένο 

νξηζκέλσλ θξαηώλ κειώλ ζπληζηά 

ζεκαληηθό θίλδπλν ζε πεξίπησζε 

ελδερόκελσλ κειινληηθώλ θιπδσληζκώλ 

ζηε δώλε ηνπ επξώ· ηνλίδεη όηη νη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

αλζεθηηθόηεηαο ησλ δεκόζησλ 

νηθνλνκηθώλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ απαζρόιεζεοζα 

πξέπεη λα εληαζνύλ ζηηο ρώξεο κε πςειό 

ιόγν ρξένπο πξνο ΑΕΠ, πξνθεηκέλνπ ν 

ιόγνο απηόο λα ηεζεί ζε πησηηθή ηξνρηά· 
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 20α. δεηεί πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο 

αλάπηπμεο πνπ λα ζέβνληαη ηα θνηλσληθά 

δηθαηώκαηα· επηζύξεη ηελ πξνζνρή ζηνλ 

θίλδπλν πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ην 

πνιύ πςειό ρξένο νξηζκέλσλ θξαηώλ 

κειώλ ζε πεξίπησζε πεξαηηέξσ 

θιπδσληζκώλ ζηε δώλε ηνπ επξώ· δεηεί, 

θαηά ζπλέπεηα, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

ρξένπο ζε απηέο ηηο ρώξεο ώζηε ην 

δεκόζην θαη ηδησηηθό ρξένο λα κεησζεί ζε 

βηώζηκα επίπεδα· εθηζηά ηελ πξνζνρή 

ζηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο βάζεη ησλ νπνίσλ νη 

ζηξαηεγηθέο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

εκπνδίδνπλ ηηο δεκόζηεο επελδύζεηο, ηηο 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε· 
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21. επηκέλεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκθώλνπ 

ζηαζεξόηεηαο θαη αλάπηπμεο κε 

ηαπηόρξνλε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηακέλσλ ξεηξώλ επειημίαο, ζύκθσλα 

κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 

13εο Ιαλνπαξίνπ 2015 (COM(2015)0012), 

κεηαμύ άιισλ γηα ηελ ππνζηήξημε 

κεγαιύηεξσλ επελδπηηθώλ θαη 

δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ απεηιώλ ελαληίνλ ηεο 

αζθάιεηαο θαη ησλ πξνζθπγηθώλ ξνώλ· 

21. επηκέλεη ζηελ επείγνπζα αλάγθε 

αλάθιεζεο ηνπ ζπκθώλνπ ζηαζεξόηεηαο 

θαη αλάπηπμεο· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

25. επηζεκαίλεη όηη, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινύ 

βαζκνύ αιιειεμάξηεζήο ηεο θαη ηνπ 

εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο λνκηζκαηηθήο ηεο 

πνιηηηθήο, ε δώλε ηνπ επξώ απνηειεί 

νηθνλνκηθή νληόηεηα ζηελ νπνία πξέπεη λα 

πξνσζείηαη ε ζύγθιηζε κε ηηο ρώξεο πνπ 

έρνπλ ηηο θαιύηεξεο επηδόζεηο θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη κε εζληθέο πνιηηηθέο γηα 

ηζρπξόηεξν ζπληνληζκό· ηνλίδεη όηη είλαη 

ζεκαληηθό λα εληζρπζεί ε δξάζε όισλ ησλ 

εζληθώλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα 

θξάηε κέιε ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ επελδύζεσλ πνπ απαηηνύληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη λα 

πξνιεθζνύλ αξλεηηθέο δεπηεξνγελείο 

ζπλέπεηεο ησλ εζληθώλ πνιηηηθώλ ζε άιια 

θξάηε κέιε· δεηεί επνκέλσο ηε δηελέξγεηα 

ελδειερνύο αμηνιόγεζεο ησλ 

καθξννηθνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ θαη ησλ 

δεπηεξνγελώλ ζπλεπεηώλ ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνο ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αδπλακηώλ θάζε ρώξαο θαη ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνύ δηαιόγνπ· επηκέλεη όηη 

πξέπεη λα ππάξρεη απόιπηε ζπλέπεηα 

κεηαμύ ηεο ζύζηαζεο γηα ηε δώλε ηνπ 

25. επηζεκαίλεη όηη, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινύ 

βαζκνύ αιιειεμάξηεζήο ηεο θαη ηνπ 

εληαίνπ ραξαθηήξα ηεο λνκηζκαηηθήο ηεο 

πνιηηηθήο, ε δώλε ηνπ επξώ απνηειεί 

νηθνλνκηθή νληόηεηα ζηελ νπνία πξέπεη λα 

πξνσζείηαη ε ζύγθιηζε θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη κε εζληθέο πνιηηηθέο γηα 

ηζρπξόηεξν ζπληνληζκό· ηνλίδεη όηη είλαη 

ζεκαληηθό λα εληζρπζεί ε δξάζε όισλ ησλ 

εζληθώλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ νηθνλνκηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα 

θξάηε κέιε ηνπο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ επελδύζεσλ πνπ απαηηνύληαη 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ νη 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη λα 

πξνιεθζνύλ αξλεηηθέο δεπηεξνγελείο 

ζπλέπεηεο ησλ εζληθώλ πνιηηηθώλ ζε άιια 

θξάηε κέιε, ηδίσο κέζσ κόληκσλ 

πιενλαζκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ· δεηεί επνκέλσο ηε δηελέξγεηα 

ελδειερνύο αμηνιόγεζεο ησλ 

καθξννηθνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ θαη ησλ 

δεπηεξνγελώλ ζπλεπεηώλ ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνο ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αδπλακηώλ θάζε ρώξαο θαη ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνύ δηαιόγνπ· επηκέλεη όηη 

πξέπεη λα ππάξρεη απόιπηε ζπλέπεηα 
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επξώ θαη ησλ εηδηθώλ ζπζηάζεσλ αλά 

ρώξα· 

κεηαμύ ηεο ζύζηαζεο γηα ηε δώλε ηνπ 

επξώ θαη ησλ εηδηθώλ ζπζηάζεσλ αλά 

ρώξα· 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

28. επηζεκαίλεη όηη ην πςειό πιεόλαζκα 

πνπ θαηαγξάθεη ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο δώλεο ηνπ επξώ απνηειεί 

κελ ζεηηθή έλδεημε γηα ηελ εμσηεξηθή 

αληαγσληζηηθόηεηά ηεο, σζηόζν ην 

ηξέρνλ επίπεδό ηνπ αληηθαηνπηξίδεη 

παξάιιεια ηελ έιιεηςε εζσηεξηθώλ 

επελδύζεσλ, πνπ έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε· 

ζεσξεί όηη ε ελίζρπζε ηεο εγρώξηαο 

δήηεζεο ζα επλννύζε ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε ηεο δώλεο ηνπ επξώ, κεηαμύ 

άιισλ θαη από παγθόζκηα νπηηθή· έρεη 

επίγλσζε ηνπ γεγνλόηνο όηη ην πιεόλαζκα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 

νξηζκέλσλ θξαηώλ κειώλ ζπλνδεύεηαη 

από ζεηηθέο δεπηεξνγελείο ζπλέπεηεο θαηά 

κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο, νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα σθειήζνπλ θάπνηα άιια 

θξάηε κέιε, κε δηάθνξνπο ηξόπνπο· 
αλαγλσξίδεη επίζεο ηνλ ξόιν ηνπ εληαίνπ 

λνκίζκαηνο, πνπ βνεζά ηηο 

αληαγσληζηηθόηεξεο ρώξεο λα δηαηεξνύλ 

πςειά πιενλάζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππόινηπν θόζκν· εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δηαπίζησζε πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ρεηκεξηλέο πξνβιέςεηο 

ηεο Επηηξνπήο γηα ην 2016, όηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νξηζκέλα θξάηε 

28. αλεζπρεί γηα ην πςειό πιεόλαζκα πνπ 

θαηαγξάθεη ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ ηεο δώλεο ηνπ επξώ, ην νπνίν 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ έιιεηςε εζσηεξηθώλ 

επελδύζεσλ, κε δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρόιεζε· ζεσξεί 

όηη ε ελίζρπζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο ζα 

επλννύζε ηε βηώζηκε αλάπηπμε ηεο δώλεο 

ηνπ επξώ, κεηαμύ άιισλ θαη από 

παγθόζκηα νπηηθή· αλαγλσξίδεη επίζεο ηνλ 

ξόιν ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο, πνπ βνεζά 

ηηο αληαγσληζηηθόηεξεο ρώξεο λα 

δηαηεξνύλ πςειά πιενλάζκαηα ζε ζρέζε 

κε ηνλ ππόινηπν θόζκν· ηνλίδεη όηη νη 

εγσθεληξηθέο πνιηηηθέο πνπ βαζίδνληαη ζε 

πςειά πιενλάζκαηα ζην ηζνδύγην 

ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη αλάπηπμε ε 

νπνία ηξνθνδνηείηαη από ηηο εμαγσγέο, 

όπσο π.ρ. νη πνιηηηθέο πνπ αζθεί ε Κίλα ή 

ε Γεξκαλία, δηαηαξάζζνπλ ηελ 

παγθόζκηα νηθνλνκία θαη δελ είλαη 

βηώζηκεο γηα ηε δώλε ηνπ επξώ· εθθξάδεη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε δηαπίζησζε 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ρεηκεξηλέο 

πξνβιέςεηο ηεο Επηηξνπήο γηα ην 2016, όηη 

ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νξηζκέλα θξάηε 

κέιε θαηά ην 2015 νθεηιόηαλ θπξίσο ζηελ 

εγρώξηα δήηεζε· ζεσξεί ζεκαληηθό ηα 

θξάηε κέιε πνπ θαηαγξάθνπλ πςειόηεξα 
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κέιε θαηά ην 2015 νθεηιόηαλ θπξίσο ζηελ 

εγρώξηα δήηεζε· ζεσξεί ζεκαληηθό λα 

ζπλερίζνπλ ηα θξάηε κέιε πνπ 

θαηαγξάθνπλ πςειόηεξα πιενλάζκαηα 

ζην ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηνπο 

λα απμάλνπλ ηελ εγρώξηα δήηεζή ηνπο, 

ηόζν γηα ην δηθό ηνπο όζν θαη γηα ην γεληθό 

ζπκθέξνλ· θαιεί ηαπηόρξνλα ηα ιηγόηεξν 

αληαγσληζηηθά θξάηε κέιε λα πξνβνύλ ζε 

νπζηαζηηθέο δηαζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

θαη ζε επελδύζεηο πςειήο πνηόηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο 

νηθνλνκίεο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

βηώζηκν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ γηα 

καθξόπλνεο επελδύζεηο ζύκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθή Επξώπε 2020· ζεσξεί όηη 

απηόο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα ηε 

κείσζε ησλ καθξννηθνλνκηθώλ 

αληζνξξνπηώλ ζην εζσηεξηθό ησλ θξαηώλ 

κειώλ θαη όρη ε εζσηεξηθή ππνηίκεζε, πνπ 

απνδπλακώλεη ηε δήηεζε θαη επηβξαδύλεη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νιόθιεξε ηε 

δώλε ηνπ επξώ· 

πιενλάζκαηα ζην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ ηνπο λα απμάλνπλ ηελ 

εγρώξηα δήηεζή ηνπο, ηόζν γηα ην δηθό 

ηνπο όζν θαη γηα ην γεληθό ζπκθέξνλ· 

θαιεί ηαπηόρξνλα ηα ιηγόηεξν 

αληαγσληζηηθά θξάηε κέιε λα πξνβνύλ ζε 

επελδύζεηο πςειήο πνηόηεηαο πξνθεηκέλνπ 

λα εθζπγρξνλίζνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βηώζηκν 

επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ γηα 

καθξόπλνεο επελδύζεηο· ζεσξεί όηη απηόο 

είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα ηε κείσζε 

ησλ καθξννηθνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ ζην 

εζσηεξηθό ησλ θξαηώλ κειώλ θαη όρη ε 

εζσηεξηθή ππνηίκεζε, πνπ απνδπλακώλεη 

ηε δήηεζε θαη επηβξαδύλεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζε νιόθιεξε ηε δώλε ηνπ επξώ· 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Τροπολογία  37 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Νεοκλής Σσλικιώηης, 

Τάκης Φαηζηγεωργίοσ, 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 

Υπόηίηλος (πριν από ηην παράγραθο 33) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Απνηειεζκαηηθόηεξν Επξσπατθό 

Εμάκελν κε ηζρπξόηεξε δεκνθξαηηθή 

ινγνδνζία 

Καηάξγεζε ηνπ Επξσπατθνύ Εμακήλνπ 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Τροπολογία  38 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Νεοκλής Σσλικιώηης, 

Τάκης Φαηζηγεωργίοσ, 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 

Παράγραθος 33 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

33. εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα 

ηελ ειιηπή εθαξκνγή ησλ εηδηθώλ 

ζπζηάζεσλ αλά ρώξα θαη ζεσξεί όηη γηα 

ηελ θαιύηεξε εθαξκνγή ηνπο ρξεηάδεηαη 

λα πξνζδηνξηζηνύλ θαιύηεξα θαη λα 

δηαξζξσζνύλ ζαθώο νη πξνηεξαηόηεηεο 

ζε επξσπατθό επίπεδν, όπσο επίζεο λα 

εληαζεί ν νπζηαζηηθόο δεκόζηνο δηάινγνο, 

λα απμεζεί ε πνιηηηθή βνύιεζε θαη λα 

ππάξμεη δέζκεπζε ζε εζληθό επίπεδν, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιύηεξε 

ζπλάθεηα θαη δεκόζηα απνδνρή· 

επηθξνηεί ελ πξνθεηκέλσ ηηο επηζθέςεηο 

ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο ζηα θξάηε 

κέιε γηα ηε ζπδήηεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ Επξσπατθνύ Εμακήλνπ θαη ησλ 

εγγξάθσλ ηεο·  

33. ζεσξεί όηη νη εηδηθέο ζπζηάζεηο αλά 

ρώξα ζπληζηνύλ θαηάθσξε επίζεζε θαηά 

ηνπ δεκνθξαηηθνύ θαη θπξίαξρνπ 

δηθαηώκαηνο ησλ ιαώλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ θξαηώλ κειώλ λα 

απνθαζίδνπλ γηα ην κέιινλ ηεο ρώξαο 

ηνπο· από ηελ άπνςε απηή, απνδνθηκάδεη 

ην ςεπδέο ελδηαθέξνλ γηα δεκνθξαηηθή 

ινγνδνζία θαη λνκηκόηεηα, ηε ζηηγκή πνπ 

ε πξαγκαηηθή αλεζπρία είλαη ε αύμεζε 

ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο ησλ εηδηθώλ 

ζπζηάζεσλ αλά ρώξα· 

Or. en 



 

AM\1087299EL.doc  PE576.637v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

23.2.2016 A8-0030/39 

Τροπολογία  39 

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

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Νεοκλής Σσλικιώηης, 

Τάκης Φαηζηγεωργίοσ, 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 

Παράγραθος 34 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

34. δεηεί ηελ επίηεπμε ηεο θαηάιιειεο 

ηζνξξνπίαο κεηαμύ ηεο δηαηύπσζεο 

εηδηθώλ ζπζηάζεσλ αλά ρώξα 

επηθεληξσκέλσλ ζε βαζηθέο 

πξνηεξαηόηεηεο θαη ηεο κέξηκλαο ώζηε λα 

θαιύπηνπλ όιεο ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλάγθεο λα 

πξνιεθζεί ε επαλάιεςε κηαο θξίζεο 

δεκόζηνπ ρξένπο θαη ηεο αλάγθεο γηα 

αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρόιεζεο, κε 

ζπλεθηίκεζε ησλ ζηόρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο Επξώπε 2020· 

34. δεηεί επηκόλσο λα αλαθιεζεί ην 

Επξσπατθό Εμάκελν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ 

ζπζηάζεσλ αλά ρώξα, ε έθζεζε γηα ηνλ 

κεραληζκό επαγξύπλεζεο θαη ε εηήζηα 

επηζθόπεζε ηεο αλάπηπμεο, θαη επίζεο 

λα θαηαξγεζνύλ νη δέζκεο κέηξσλ Six-

Pack θαη Two-Pack, ην Σύκθσλν 

Σηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ε Σπλζήθε 

γηα ηε Σηαζεξόηεηα, ηνλ Σπληνληζκό θαη 

ηε Δηαθπβέξλεζε, θαζώο θαη ε 

ζηξαηεγηθή "Επξώπε 2020"· 

Or. en 
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Marisa Matias, Δημήηριος Παπαδημούλης, Marie-Christine Vergiat, Σοθία Σακοράθα, 

Κώζηας Φρσζόγονος, Σηέλιος Κούλογλοσ, Kostadinka Kuneva 

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 

Παράγραθος 37 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

37. ππνγξακκίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό, ηα 

εζληθά θνηλνβνύιηα  λα δηεμάγνπλ 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθζέζεηο γηα 

ρώξεο θαη ηηο εηδηθέο ζπζηάζεηο αλά ρώξα, 

θαη λα ζέηνπλ ζε ςεθνθνξία ηα εζληθά 

κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα 

εζληθά πξνγξάκκαηα ζύγθιηζεο ή 

ζηαζεξόηεηαο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

κεξηκλνύλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ, ησλ ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, θαη άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κε ζπληεηαγκέλν ηξόπν, 

αμηνπνηώληαο ηελ έγθαηξε δεκνζίεπζε ησλ 

εθζέζεσλ γηα ρώξεο· επηζεκαίλεη ηνλ 

αλαληηθαηάζηαην ξόιν ησλ θνηλσληθώλ 

εηαίξσλ ζηνλ θαζνξηζκό ησλ κηζζώλ θαη 

ηνλ δσηηθό ξόιν πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαδξακαηίδνπλ ζηηο επξύηεξεο 

νηθνλνκηθέο ζπδεηήζεηο, ηδίσο όζνλ αθνξά 

ηελ πξνώζεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο· 

δεηεί, επίζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθώλ θνηλνβνπιίσλ κε 

ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην· 

37. ππνγξακκίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό, ηα 

εζληθά θνηλνβνύιηα  λα δηεμάγνπλ 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθζέζεηο γηα 

ρώξεο θαη ηηο εηδηθέο ζπζηάζεηο αλά ρώξα, 

θαη λα ζέηνπλ ζε ςεθνθνξία ηα εζληθά 

κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα 

εζληθά πξνγξάκκαηα ζύγθιηζεο ή 

ζηαζεξόηεηαο· θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

κεξηκλνύλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ, ησλ ηνπηθώλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, θαη άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κε ζπληεηαγκέλν ηξόπν, 

αμηνπνηώληαο ηελ έγθαηξε δεκνζίεπζε ησλ 

εθζέζεσλ γηα ρώξεο· επηζεκαίλεη ηνλ 

αλαληηθαηάζηαην ξόιν ησλ θνηλσληθώλ 

εηαίξσλ ζηνλ θαζνξηζκό ησλ κηζζώλ θαη 

ηνλ δσηηθό ξόιν πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαδξακαηίδνπλ ζηηο επξύηεξεο 

νηθνλνκηθέο ζπδεηήζεηο, ηδίσο όζνλ αθνξά 

ηελ πξνώζεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο· 

δεηεί, επίζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εζληθώλ θνηλνβνπιίσλ κε 

ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην· δειώλεη 

απνθαζηζκέλν λα εληζρύζεη ην ξόιν ηνπ 

όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο 

ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δένπζαο ππνβνιήο 

εθζέζεσλ θαη ηνπ γλήζηνπ θαη αλνηθηνύ 

δηαιόγνπ κε όια ηα εκπιεθόκελα κέξε· 
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αλάπηπμεο γηα ην 2016 

2015/2285(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 45 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

45. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα πξνβεί ζε 

κεηαξξύζκηζε ηνπ πνιπεηνύο 

δεκνζηνλνκηθνύ πιαηζίνπ (ΠΔΠ), όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ πνιηηηθή ζπκθσλία πνπ 

ζπλήθζε κεηαμύ Κνηλνβνπιίνπ, Επηηξνπήο 

θαη Σπκβνπιίνπ ηνλ Ινύλην ηνπ 2013· 

επηζεκαίλεη όηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη 

αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ ΕΕ 

ηελ πεξίνδν 2009-2014 θαηέδεημε ηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ ηζρύνληνο ΠΔΠ· ηνλίδεη, 

πεξαηηέξσ, ηελ αλάγθε λα ππάξμεη 

νπζηαζηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ΕΕ, 

ώζηε λα ιακβάλνληαη δεόλησο ππόςε νη 

ζηόρνη, ε ρξεκαηνδόηεζε θαη ε δηάξθεηα 

ηζρύνο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ· 

45. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα πξνβεί ζε 

κεηαξξύζκηζε ηνπ πνιπεηνύο 

δεκνζηνλνκηθνύ πιαηζίνπ (ΠΔΠ), όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ πνιηηηθή ζπκθσλία πνπ 

ζπλήθζε κεηαμύ Κνηλνβνπιίνπ, Επηηξνπήο 

θαη Σπκβνπιίνπ ηνλ Ινύλην ηνπ 2013· 

επηζεκαίλεη όηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη 

αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ έπιεμε ηελ ΕΕ 

ηελ πεξίνδν 2009-2014 θαηέδεημε ηελ 

αλεπάξθεηα ηνπ ηζρύνληνο ΠΔΠ· θαιεί ηελ 

ΕΕ θαη ηα θξάηε κέιε λα δεζκεπζνύλ 

επηηέινπο ζε πνιηηηθέο πξαγκαηηθήο 

ζύγθιηζεο, κε βάζε ηελ θνηλσληθή 

πξόνδν θαη ηε δηαζθάιηζε θαη πξναγσγή 

ηνπ δπλακηθνύ θάζε ρώξαο, ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο, ηε 

βηώζηκε ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ  θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε 

ζηόρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηε 

κείσζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ ράζκαηνο 

κεηαμύ θξαηώλ κειώλ, θαζώο θαη ησλ 

πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ 

θαη πεξηθεξεηαθώλ αληζνκεξεηώλ· ηνλίδεη, 

πεξαηηέξσ, ηελ αλάγθε λα ππάξμεη 

νπζηαζηηθή κεηαξξύζκηζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνύ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο ΕΕ, 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

ώζηε λα ιακβάλνληαη δεόλησο ππόςε νη 

ζηόρνη, ε ρξεκαηνδόηεζε θαη ε δηάξθεηα 

ηζρύνο ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ· 

Or. en 

 


