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9.2.2017 A8-0386/21 

Τροπολογία  21 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 

19ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με έναν 

ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων1, 

________________ 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2017)0010. 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/22 

Τροπολογία  22 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη KB 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεσμική 

διάρθρωση της ΟΝΕ θα πρέπει να 

μετασχηματιστεί σε μια αποτελεσματική 

και δημοκρατική οικονομική κυβέρνηση, 

με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 

ενεργούν ως ισότιμοι συννομοθέτες, την 

Επιτροπή να ασκεί την εκτελεστική 

εξουσία, τα εθνικά κοινοβούλια να 

ελέγχουν πιο αποτελεσματικά τις δράσεις 

των εθνικών κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

ασκεί έλεγχο στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ και το 

Δικαστήριο της ΕΕ να αναλαμβάνει 

ισχυρότερο ρόλο· 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θεσμική 

διάρθρωση της ΟΝΕ θα πρέπει να 

καταστεί περισσότερο αποτελεσματική 

και δημοκρατική, με το Κοινοβούλιο και 

το Συμβούλιο να ενεργούν ως ισότιμοι 

συννομοθέτες, την Επιτροπή να ασκεί την 

εκτελεστική εξουσία, τα εθνικά 

κοινοβούλια να ελέγχουν πιο 

αποτελεσματικά τις δράσεις των εθνικών 

κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί έλεγχο 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε 

επίπεδο ΕΕ και το Δικαστήριο της ΕΕ να 

αναλαμβάνει ισχυρότερο ρόλο· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/23 

Τροπολογία  23 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΛΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 

της ενιαίας αγοράς πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν 

μεγαλύτερο φορολογικό συντονισμό· 

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση 

της ενιαίας αγοράς πρέπει να 

πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν 

μεγαλύτερο συντονισμό της φορολογικής 

πολιτικής· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/24 

Τροπολογία  24 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΜΖ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία 

που υπεγράφη από τους αρχηγούς κρατών 

ή κυβερνήσεων αναφέρεται στο δικαίωμα 

της περαιτέρω εμβάθυνσης της ΟΝΕ και 

ότι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρείται 

από την περαιτέρω πολιτική 

ολοκλήρωση, με την επιφύλαξη της 

Συνθήκης της Λισαβόνας και των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των 

κρατών μελών και των θεσμικών 

οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των 

πλήρων νομοθετικών δικαιωμάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί τη βάσει 

πρότασης της Επιτροπής μετά το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/25 

Τροπολογία  25 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. είναι της άποψης ότι οι διακυβερνητικές 

λύσεις θα πρέπει να αποτελούν μόνον ένα 

μέσον έσχατης ανάγκης, υποκείμενο σε 

αυστηρούς όρους, όπως ιδίως ο σεβασμός 

του δικαίου της Ένωσης, ο στόχος της 

εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και η ανοικτότητα ως προς τη δυνατότητα 

προσχώρησης μη συμμετεχόντων κρατών 

μελών, και πιστεύει ότι αυτές θα πρέπει να 

αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν 

από ενωσιακές διαδικασίες, ακόμα και 

στους τομείς στους οποίους δεν πληρούν 

όλα τα κράτη μέλη τους όρους 

συμμετοχής, έτσι ώστε η Ένωση να είναι 

σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά της 

εντός ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου· 

αντιτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, στη 

δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων εκτός 

του πλαισίου της Ένωσης και εξακολουθεί 

να εργάζεται προκειμένου να 

ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

(ΕΜΣ), υπό τον όρο ότι θα ασκείται 

κατάλληλος έλεγχος στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, και οι σχετικές διατάξεις του 

Δημοσιονομικού Συμφώνου, όπως 

προβλέπεται στην ίδια τη Συμφωνία για τη 

Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη 

7. είναι της άποψης ότι οι διακυβερνητικές 

λύσεις θα πρέπει να αποτελούν μόνον ένα 

μέσον έσχατης ανάγκης, υποκείμενο σε 

αυστηρούς όρους, όπως ιδίως ο σεβασμός 

του δικαίου της Ένωσης, ο στόχος της 

εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

και η ανοικτότητα ως προς τη δυνατότητα 

προσχώρησης μη συμμετεχόντων κρατών 

μελών, και πιστεύει ότι αυτές θα πρέπει να 

αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν 

από ενωσιακές διαδικασίες, ακόμα και 

στους τομείς στους οποίους δεν πληρούν 

όλα τα κράτη μέλη τους όρους 

συμμετοχής, έτσι ώστε η Ένωση να είναι 

σε θέση να εκπληρώνει τα καθήκοντά της 

εντός ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου· 

αντιτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, στη 

δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων εκτός 

του πλαισίου της Ένωσης και εξακολουθεί 

να εργάζεται προκειμένου να 

ενσωματωθούν στο δίκαιο της Ένωσης ο 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 

(ΕΜΣ), υπό τον όρο ότι θα υφίσταται 

δημοκρατική λογοδοσία, και οι σχετικές 

διατάξεις του Δημοσιονομικού Συμφώνου, 

όπως προβλέπεται στην ίδια τη Συμφωνία 

για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη 

Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), με βάση μια 
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Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), με βάση μια 

αξιολόγηση της εμπειρίας από την 

εφαρμογή της· 

αξιολόγηση της εμπειρίας από την 

εφαρμογή της· υπογραμμίζει την άποψη 

ότι δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός 

μεταξύ πραγματικής λήψης αποφάσεων 

αφενός και φορολογικών υποχρεώσεων 

αφετέρου· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/26 

Τροπολογία  26 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. πιστεύει ότι είναι εφικτό να 

συγχωνευθεί η θέση του Προέδρου της 

Ευρωομάδας και του Επιτρόπου 

Οικονομικών και Νομισματικών 

Υποθέσεων και θα πρότεινε στην 

περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής να διορίζει τον Επίτροπο αυτό 

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής· φρονεί ότι 

ο εν λόγω Επίτροπος Οικονομικών και 

Νομισματικών Υποθέσεων, στον οποίο 

πρέπει να δοθούν όλα τα απαραίτητα μέσα 

και οι δυνατότητες για να εφαρμόζει και να 

επιβάλλει το ισχύον πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης, κατά το πρότυπο, για 

παράδειγμα, του ρόλου του Επιτρόπου για 

τον Ανταγωνισμό, μπορεί να 

μετονομαστεί σε «Υπουργό Οικονομικών 

της ΕΕ» αφ’ ης στιγμής θεσπιστεί 

δημοσιονομική ικανότητα και ένα 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο· 

31. πιστεύει ότι είναι εφικτό να 

συγχωνευθεί η θέση του Προέδρου της 

Ευρωομάδας και του Επιτρόπου 

Οικονομικών και Νομισματικών 

Υποθέσεων και θα πρότεινε στην 

περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής να διορίζει τον Επίτροπο αυτό 

ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής· φρονεί ότι 

στον εν λόγω Επίτροπο θα μπορούσαν, 

αφ’ ης στιγμής θεσπιστεί δημοσιονομική 

ικανότητα και ένα Ευρωπαϊκό 

Νομισματικό Ταμείο, να παρασχεθούν 

όλα τα απαραίτητα μέσα και οι 

δυνατότητες για να εφαρμόζει και να 

επιβάλλει το ισχύον πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης, καθώς και για να 

βελτιστοποιήσει την ανάπτυξη της ζώνης 
του ευρώ σε συνεργασία με τους 

υπουργούς Οικονομικών των κρατών 

μελών της ζώνης του ευρώ, όπως 

αναφέρεται διεξοδικά στη έκθεση για τη 
δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του 

ευρώ· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/27 

Τροπολογία  27 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. υπογραμμίζει την ανάγκη 

τροποποίησης της συμφωνίας πλαισίου 

για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με στόχο τη συμπερίληψη της 

νομικής υποχρέωσης του Προέδρου της 

Επιτροπής να ασκεί το δικαίωμά του/της 

να ζητήσει την παραίτηση του Υπουργού 

Οικονομικών της ΕΕ δυνάμει του άρθρου 

17 παράγραφος 6 της ΣΕΕ, εάν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το αποφασίσει 

με πλειοψηφία των μελών που το 

απαρτίζουν· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/28 

Τροπολογία  28 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 

καλύτερος συντονισμός και εκπροσώπηση 

της ΕΕ/της ζώνης του ευρώ εντός του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), 

της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων 
διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και υπογραμμίζει ότι το άρθρο 138 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ προβλέπει μια 

νομική βάση για τη θέσπιση μέτρων που 

διασφαλίζουν ενιαία εκπροσώπηση της 

ΕΕ/της ζώνης του ευρώ εντός των διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

διασκέψεων· 

40. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 

καλύτερος συντονισμός και, εφόσον είναι 

δυνατόν, εκπροσώπηση της ΕΕ/της ζώνης 

του ευρώ εντός διεθνών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

υπογραμμίζει ότι το άρθρο 138 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ προβλέπει μια 

νομική βάση για τη θέσπιση μέτρων που 

διασφαλίζουν ενιαία εκπροσώπηση της 

ΕΕ/της ζώνης του ευρώ εντός των διεθνών 

ιδρυμάτων και διασκέψεων· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/29 

Τροπολογία  29 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 53 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. ζητεί την υλοποίηση περαιτέρω 

θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τη 

διασφάλιση μιας αποτελεσματικής και 

δημοκρατικής οικονομικής κυβέρνησης 
για την ΟΝΕ με βελτιωμένες ικανότητες 

που θα είναι ενταγμένη στο θεσμικό 

πλαίσιο της Ένωσης, στην οποία η 

Επιτροπή ασκεί την εκτελεστική εξουσία 

και το Κοινοβούλιο, από κοινού με το 

Συμβούλιο, τη νομοθετική· 

53. ζητεί την υλοποίηση περαιτέρω 

θεσμικών μεταρρυθμίσεων για να 

καταστεί η ΟΝΕ πιο αποτελεσματική και 

δημοκρατική και να αποκτήσει 

βελτιωμένες ικανότητες για να ενταχθεί 

στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, στο 

οποίο η Επιτροπή θα ασκεί την 

εκτελεστική εξουσία και το Κοινοβούλιο, 

από κοινού με το Συμβούλιο, τη 

νομοθετική· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/30 

Τροπολογία  30 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 58 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

58. ζητεί τη δημιουργία πλαισίου για μια 

συντεταγμένη διαδικασία χρεωκοπίας 

κρατών, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί 

το άρθρο 125 της ΣΛΕΕ με τα υπάρχοντα 

μέσα σταθεροποίησης, όπως ο ΕΜΣ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/31 

Τροπολογία  31 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 61 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ήδη 

μηχανισμοί οικονομικού διαλόγου, ιδίως 

μέσω της δημιουργίας του «οικονομικού 

διαλόγου» στο πλαίσιο του νομοθετικού 

«εξαπτύχου» και «διπτύχου»· θεωρεί ότι 

αυτό είναι αποτελεσματικό εργαλείο που 

θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να αναλάβει 

ουσιαστικότερο ρόλο στις 

διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με στόχο να 

ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ 

Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, Επιτροπής και 

Ευρωομάδας και προτείνει να 

θεσμοθετηθεί ο ελεγκτικός ρόλος του 

Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

μέσω μιας διοργανικής συμφωνίας· τονίζει 

ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση της 

διαδικασίας του Εξαμήνου θα ενισχυθεί 

με μια ΔΣ, η οποία θα πρέπει να καθιστά 

δυνατή τη διαμόρφωση των γενικών 

κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής 

πολιτικής και τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την απασχόληση από το 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

ουσιαστικό και τακτικό κοινοβουλευτικό 

έλεγχο της διαδικασίας· τονίζει στη 

συνάντηση αυτή ότι η Επιτροπή μπορεί 

61. υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ήδη 

μηχανισμοί οικονομικού διαλόγου, ιδίως 

μέσω της δημιουργίας του «οικονομικού 

διαλόγου» στο πλαίσιο του νομοθετικού 

«εξαπτύχου» και «διπτύχου»· θεωρεί ότι 

αυτό είναι αποτελεσματικό εργαλείο που 

θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να αναλάβει 

ουσιαστικότερο ρόλο στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με στόχο να 

ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ 

Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, Επιτροπής και 

Ευρωομάδας και προτείνει να 

θεσμοθετηθεί ο ελεγκτικός ρόλος του 

Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

μέσω μιας διοργανικής συμφωνίας, 

πράγμα το οποίο έχει ζητήσει 

επανειλημμένα το Κοινοβούλιο· επιπλέον, 

επιδοκιμάζει και ενθαρρύνει την εμπλοκή 

των εθνικών κοινοβουλίων σε εθνικό 

επίπεδο και τη συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών κοινοβουλίων και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και γενικότερα 

της οικονομικής διακυβέρνησης, π.χ. μέσω 

της «Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής 

Εβδομάδας» και της «Διάσκεψης του 

άρθρου 13»· φρονεί επιπλέον ότι μπορεί να 

βελτιωθεί η συμμετοχή των κοινωνικών 
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να δεσμευτεί ότι θα διαβιβάζει τα σχέδια 

συστάσεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο στο Κοινοβούλιο, προτού αυτά 

εγκριθούν· δεν θεωρεί εξάλλου 

απαραίτητο κατ’ αρχήν να 

αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές οι 

πληροφορίες σχετικά με τη 

διαπραγμάτευση και την παρακολούθηση 

των προγραμμάτων μακροοικονομικής 

προσαρμογής· επιπλέον, επιδοκιμάζει και 

ενθαρρύνει την εμπλοκή των εθνικών 

κοινοβουλίων σε εθνικό επίπεδο και τη 

συνεργασία μεταξύ των εθνικών 

κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και γενικότερα της 

οικονομικής διακυβέρνησης, π.χ. μέσω της 

«Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής 

Εβδομάδας» και της «Διάσκεψης του 

άρθρου 13»· φρονεί επιπλέον ότι μπορεί να 

βελτιωθεί η συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 

εταίρων στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· 

Or. en 



 

AM\1117454EL.docx  PE598.463v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

9.2.2017 A8-0386/32 

Τροπολογία  32 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. κρίνει απαραίτητο να διενεργηθεί μια 

συνολική αξιολόγηση των 

δημοσιονομικών συνθηκών και 

προοπτικών της ΕΕ και της ζώνης του 

ευρώ συνολικά, των μεμονωμένων 

κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

όλων των μελών του δημοσιονομικού 

συμφώνου πριν από το εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, εξασφαλίζοντας ότι τα 

επιμέρους κράτη μέλη υποχρεούνται να 

συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 

«εξαπτύχου» και του «διπτύχου»· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/33 

Τροπολογία  33 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. αναμένει με ενδιαφέρον την έκθεση 

της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους 

ιδίους πόρους· επιθυμεί να υπάρξει 

επιστροφή στο γράμμα και το πνεύμα των 

Συνθηκών και μια μετατροπή του 

ισχύοντος συστήματος εισφορών βάσει του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) 

σε ένα σύστημα που βασίζεται σε 

πραγματικούς ίδιους πόρους για την ΕΕ 

και, τελικά, σε έναν προϋπολογισμό της 

ζώνης του ευρώ, για τον οποίον υφίσταται 

ένα ολόκληρο φάσμα ιδεών, όπως ένας 

αναθεωρημένος Φόρος Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ), ένας Φόρος επί των 

Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (ΦΧΣ), 

ένας φόρος άνθρακα, μια συμμετοχή στην 

Κοινή Ενοποιημένη Βάση για τη 

φορολογία των εταιρειών, ένας 

ευρωπαϊκός φόρος στον πλούτο και 

έσοδα από άλλες πηγές όπως το σύστημα 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ή τα 

κέρδη της ΕΚΤ· 

65. χαιρετίζει την έκθεση της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· 

επιθυμεί να υπάρξει επιστροφή στο 

γράμμα και το πνεύμα των Συνθηκών και 

μια μετατροπή του ισχύοντος συστήματος 

εισφορών βάσει του Ακαθάριστου Εθνικού 

Εισοδήματος (ΑΕΕ) σε ένα σύστημα που 

βασίζεται σε πραγματικούς ίδιους πόρους 

για την ΕΕ και, τελικά, σε έναν 

προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ, για 

τον οποίον υφίσταται ένα ολόκληρο φάσμα 

ιδεών· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/34 

Τροπολογία  34 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 67 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

67. προτείνει να καθιερωθεί 

προϋπολογισμός της ζώνης του ευρώ με 

έσοδα τα οποία θα προέρχονται από τα 

κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα το 

ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012, και τα οποία θα προορίζονται 

για δαπάνες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά στα 

κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ· θεωρεί 

ότι τα έσοδα αυτά απαιτούν την εισαγωγή 

νέων «ίδιων πόρων» χρηματοδοτούμενων 

από τα κράτη μέλη που έχουν ως νόμισμα 

το ευρώ· υπενθυμίζει ότι τα έσοδα ειδικού 

προορισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 

966/2012 δεν καλύπτονται από τον 

κανονισμό για το ΠΔΠ και από τα 

ανώτατα όρια που καθορίζονται σε 

αυτόν· 

διαγράφεται 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/35 

Τροπολογία  35 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

71. σημειώνει τις διάφορες προτάσεις για 

τη θέσπιση δημοσιονομικής ικανότητας 

εντός της ζώνης του ευρώ· τονίζει ότι με 

τις προτάσεις αυτές ανατίθενται διάφορα 

καθήκοντα στο πλαίσιο της δυνατότητας 

αυτής, τα οποία μπορεί να έχουν διάφορες 

μορφές (π.χ. ένα μέσο σύγκλισης που 

παρέχει υπό όρους στήριξη για 

διαφορετικές μεταρρυθμίσεις ή ένας 

μηχανισμός απορρόφησης κραδασμών)· 

επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο επιμένει 

ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να 

αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της ΕΕ· 

71. σημειώνει τις διάφορες προτάσεις για 

τη θέσπιση δημοσιονομικής ικανότητας 

εντός της ζώνης του ευρώ· τονίζει ότι με 

τις προτάσεις αυτές ανατίθενται διάφορα 

καθήκοντα στο πλαίσιο της δυνατότητας 

αυτής, τα οποία μπορεί να έχουν διάφορες 

μορφές· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο 

επιμένει ότι η δυνατότητα αυτή θα πρέπει 

να αναπτυχθεί εντός του πλαισίου της ΕΕ· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/36 

Τροπολογία  36 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. υπενθυμίζει τη δημιουργία των 

ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και της 

τραπεζικής ένωσης· ζητεί να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στο 

ζήτημα του δημόσιου χρέους και για την 

περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας 

της ΟΝΕ κατά την αντιμετώπιση 

οικονομικών κλυδωνισμών και 

κερδοσκοπικής συμπεριφοράς στις 

αγορές κρατικών ομολόγων· ζητεί την 

έγκριση πολιτικών που αποσκοπούν στην 

απορρόφηση των ασύμμετρων 

κλυδωνισμών και στην ενίσχυση της 

σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών, 

αποτρέποντας παράλληλα τις μόνιμες 

δημοσιονομικές μεταφορές, σύμφωνα με 

τα άρθρα 125 και 136 παράγραφος 3 

ΣΛΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en
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9.2.2017 A8-0386/37 

Τροπολογία  37 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της 

ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας στο 

νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης, υπό την 

προϋπόθεση της διενέργειας κατάλληλου 

ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

  

74. επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της 

ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας στο 

νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης, υπό την 

προϋπόθεση ότι υφίσταται ουσιαστική 

δημοκρατική λογοδοσία·  

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/38 

Τροπολογία  38 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 95 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

95. τονίζει ότι τα δικαιώματα των 

εργαζομένων, ιδίως όταν αυτοί ασκούν το 

δικαίωμά τους στην κινητικότητα καθώς 

και τα κοινωνικά δικαιώματά τους πρέπει 

να διασφαλίζονται, αξιοποιώντας πλήρως 

τα σχετικά νομικά μέσα που προβλέπονται 

στους τίτλους IV, IX και X και σύμφωνα 

με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια σταθερή κοινωνική βάση 

για την Ένωση· υπογραμμίζει ειδικότερα 

στη συνάρτηση αυτή τα δικαιώματα που 

απορρέουν από την οδηγία 2004/38/ΕΚ 

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 

Ένωσης και των μελών της οικογενείας 

τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 

ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 

μελών· 

95. τονίζει ότι τα δικαιώματα των 

εργαζομένων, ιδίως όταν αυτοί ασκούν το 

δικαίωμά τους στην κινητικότητα καθώς 

και τα κοινωνικά δικαιώματά τους πρέπει 

να διασφαλίζονται, αξιοποιώντας πλήρως 

τα σχετικά νομικά μέσα που προβλέπονται 

στους τίτλους IV, IX και X και σύμφωνα 

με τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια σταθερή κοινωνική βάση 

για την Ένωση· υπογραμμίζει ειδικότερα 

στη συνάρτηση αυτή τα δικαιώματα που 

απορρέουν από την οδηγία 2004/38/ΕΚ 

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 

Ένωσης και των μελών της οικογενείας 

τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 

ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών 

μελών και από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

492/2011 σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων στο 

εσωτερικό της Ένωσης· 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0386/39 

Τροπολογία  39 

Mercedes Bresso 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Elmar Brok 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0386/2016 

Mercedes Bresso, Elmar Brok 

σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες 

της Συνθήκης της Λισαβόνας 

2014/2249(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 97 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

97. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί 

η ιδέα του ορισμού κατώτατου μισθού από 

κάθε κράτος μέλος, καθώς και να 

εξεταστούν οι δυνατότητες ενός 

συστήματος ελάχιστου επιδόματος 

ανεργίας, για τα οποία θα απαιτηθεί η 

ύπαρξη κοινών κανόνων και 

προϋποθέσεων για μια αγοράς εργασίας 

της ΕΕ, και προτείνει την έγκριση, δυνάμει 

των τρεχουσών διατάξεων της Συνθήκης, 

«οδηγίας για την κινητικότητα των 

εργαζομένων» με γνώμονα τη μείωση των 

φραγμών που εξακολουθούν να υφίστανται 

για τους εργαζόμενους· 

97. τονίζει ότι είναι σημαντικό να προαχθεί 

η ιδέα του ορισμού κατώτατου μισθού από 

κάθε κράτος μέλος, παρατηρεί ότι η 

εξέταση των δυνατοτήτων ενός 

συστήματος ελάχιστου επιδόματος 

ανεργίας θα απαιτούσε την ύπαρξη κοινών 

κανόνων και προϋποθέσεων για μια αγορά 

εργασίας της ΕΕ, και προτείνει την 

έγκριση, δυνάμει των τρεχουσών 

διατάξεων της Συνθήκης, νομοθετικής 

πρότασης με γνώμονα τη μείωση των 

φραγμών που εξακολουθούν να υφίστανται 

για τους εργαζόμενους· 

Or. en 

 

 


