
 

AM\1124057EL.docx  PE603.721v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/1 

Τροπολογία  1 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 4α (νέα)  

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη το ασυνήθιστο γεγονός 

ότι η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου χωρίζεται σε δύο μέρη: α) 

Έλεγχος της ακρίβειας των λογαριασμών 

και β) Έλεγχος της νομιμότητας και της 

κανονικότητας των σχετικών πράξεων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/2 

Τροπολογία  2 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. λαμβάνει υπό σημείωση τα 

πορίσματα και τις συστάσεις που 

διατυπώνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 

18/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 

τίτλο: Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες 

που βρίσκονται σε δυσχερή θέση· 

1. λαμβάνει υπό σημείωση τα 

πορίσματα και τις συστάσεις που 

διατυπώνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 

18/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 

τίτλο: Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες 

που βρίσκονται σε δυσχερή θέση· θεωρεί 

ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να φέρει τον 

ορθό τίτλο, δηλαδή «Χρηματοοικονομικά 

δάνεια που παρέχονται σε κράτη μέλη», 

δεδομένου ότι όλη αυτή η «συνδρομή» 

πρέπει να αποπληρωθεί, και μάλιστα με 

τόκους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/3 

Τροπολογία  3 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 

περιέλαβε στην έκθεση αυτή όλα τα κράτη 

μέλη που έλαβαν χρηματοδοτική 

συνδρομή από την έναρξη της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 

για την Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί 

ευκολότερη η σύγκριση· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 

περιέλαβε στην έκθεση αυτή όλα τα κράτη 

μέλη που έλαβαν χρηματοοικονομικά 

δάνεια από την έναρξη της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 

για την Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί 

ευκολότερη η σύγκριση· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/4 

Τροπολογία  4 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 

ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιόρισε τον 

έλεγχο στο πολύ βραχυπρόθεσμο και 

συγκεκριμένο σενάριο της χρηματοδοτικής 

συνδρομής όπως αποφασίστηκε από το 

Συμβούλιο, χωρίς να ληφθούν υπόψη 

άλλες πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση 

των δημοσιονομικών ανισορροπιών που 

αποτελούσαν ήδη αντικείμενο της 

δημόσιας και ακαδημαϊκής συζήτησης, 

όπως ο συνεπωμισμός του δημόσιου 

χρέους ή ελάφρυνση του χρέους· 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 

ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιόρισε τον 

έλεγχο στο πολύ βραχυπρόθεσμο και 

συγκεκριμένο σενάριο των 

χρηματοοικονομικών δανείων όπως 

αποφασίστηκε από το Συμβούλιο, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη άλλες πιθανές λύσεις για 

την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών 

ανισορροπιών που αποτελούσαν ήδη 

αντικείμενο της δημόσιας και ακαδημαϊκής 

συζήτησης, όπως ο συνεπωμισμός του 

δημόσιου χρέους ή ελάφρυνση του χρέους· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 

επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι, 

εάν κατά την καθιέρωση του ευρώ 

υπήρχαν οι θεμελιώδεις δομές που είναι 

αναγκαίες για την εισαγωγή ενός νέου 

νομίσματος (ΕΜΣ, Ενιαίος Εποπτικός 

Μηχανισμός, Ενιαίος Μηχανισμός 

Εξυγίανσης, Τραπεζική Ένωση κλπ.), 

αυτό θα είχε αποτρέψει πολλές από τις 

καταρρεύσεις τραπεζικών ιδρυμάτων που 

έλαβαν χώρα εν συνεχεία· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/5 

Τροπολογία  5 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 

ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιόρισε τον 

έλεγχο στο πολύ βραχυπρόθεσμο και 

συγκεκριμένο σενάριο της 

χρηματοδοτικής συνδρομής όπως 

αποφασίστηκε από το Συμβούλιο, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη άλλες πιθανές λύσεις για 

την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών 

ανισορροπιών που αποτελούσαν ήδη 

αντικείμενο της δημόσιας και ακαδημαϊκής 

συζήτησης, όπως ο συνεπωμισμός του 

δημόσιου χρέους ή ελάφρυνση του χρέους· 

6. εφιστά την προσοχή στο γεγονός 

ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιόρισε τον 

έλεγχο στο πολύ βραχυπρόθεσμο και 

συγκεκριμένο σενάριο των 

χρηματοοικονομικών δανείων όπως 

αποφασίστηκε από το Συμβούλιο, χωρίς να 

ληφθούν υπόψη άλλες πιθανές λύσεις για 

την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών 

ανισορροπιών που αποτελούσαν ήδη 

αντικείμενο της δημόσιας και ακαδημαϊκής 

συζήτησης, όπως ο συνεπωμισμός του 

δημόσιου χρέους ή ελάφρυνση του χρέους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/6 

Τροπολογία  6 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η έκθεση περιορίζει το 

ενδιαφέρον της στη διαχείριση της 

βοήθειας, αλλά δεν αναλύει ούτε εκφράζει 

αμφιβολίες για το περιεχόμενο του 

προγράμματος και τους υπό 

διαπραγμάτευση όρους χρηματοδοτικής 

συνδρομής· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η έκθεση περιορίζει το 

ενδιαφέρον της στη διαχείριση των 

δανείων, αλλά δεν αναλύει ούτε εκφράζει 

αμφιβολίες για το περιεχόμενο του 

προγράμματος και τους υπό 

διαπραγμάτευση όρους για τη χορήγηση 

χρηματοοικονομικών δανείων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/7 

Τροπολογία  7 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει ότι οι στόχοι των 

προγραμμάτων χρηματοδοτικής 

συνδρομής ήταν οι χώρες που λαμβάνουν 

βοήθεια να επιστρέψουν στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, να επιτύχουν 

βιώσιμα δημόσια οικονομικά και να 

ξαναβρούν την πορεία της ανάπτυξης και 

της μείωσης της ανεργίας· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι τα πορίσματα 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν 

αναλύσει πλήρως τα αποτελέσματα του 

προγράμματος σε σχέση με τους στόχους 

αυτούς· 

9. σημειώνει ότι οι στόχοι των 

προγραμμάτων χρηματοοικονομικών 

δανείων –που πρέπει όλα να 

αποπληρωθούν– ήταν οι χώρες που 

λαμβάνουν βοήθεια να επιστρέψουν στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, να επιτύχουν 

βιώσιμα δημόσια οικονομικά και να 

ξαναβρούν την πορεία της ανάπτυξης και 

της μείωσης της ανεργίας· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι στα 

πορίσματά του το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 

έχει αναλύσει πλήρως τα αποτελέσματα 

του προγράμματος σε σχέση με τους 

στόχους αυτούς· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/8 

Τροπολογία  8 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο επικέντρωσε ουσιαστικά τα 

συμπεράσματά του στην Επιτροπή ως τον 

διαχειριστή της χρηματοδοτικής 

συνδρομής, αλλά θεωρεί ότι, για να 

υπάρξει καλύτερη κατανόηση, θα έπρεπε 

να είχε δοθεί περαιτέρω προσοχή στο 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), 

καθώς τα δύο αυτά όργανα είχαν παράσχει 

αρχικά υποστήριξη στην Επιτροπή κατά 

την προετοιμασία και την παρακολούθηση 

των προγραμμάτων· 

10. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο επικέντρωσε ουσιαστικά τα 

συμπεράσματά του στην Επιτροπή ως τον 

διαχειριστή των χρηματοοικονομικών 

δανείων, αλλά, για να υπάρξει καλύτερη 

κατανόηση, θα έπρεπε να είχε επισταθεί 

περαιτέρω η προσοχή στο Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς τα δύο 

αυτά όργανα είχαν παράσχει αρχικά 

υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την 

προετοιμασία και την παρακολούθηση των 

προγραμμάτων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/9 

Τροπολογία  9 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. συμμερίζεται την άποψη της 

Επιτροπής ότι ο ρόλος του Συμβουλίου και 

άλλων εταίρων υποτιμήθηκε κατά την 

εκπόνηση και τη διαχείριση του 

προγράμματος· ζητεί από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και την Επιτροπή να αναλύσουν 

την καταλληλότητα των μέτρων που έλαβε 

το Συμβούλιο, τον ρόλο της ΕΚΤ, καθώς 

και κατά πόσον τα μέτρα ήταν τα 

ενδεδειγμένα για την επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος και συνέβαλαν στους 

στόχους της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής 

εξάλειψης της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και της δημιουργίας περισσοτέρων θέσεων 

εργασίας και ανάπτυξης· 

11. συμμερίζεται την άποψη της 

Επιτροπής ότι ο ρόλος του Συμβουλίου και 

άλλων εταίρων υποτιμήθηκε κατά την 

εκπόνηση και τη διαχείριση του 

προγράμματος· ζητεί από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και την Επιτροπή να αναλύσουν 

την καταλληλότητα των μέτρων που έλαβε 

το Συμβούλιο, και τον ρόλο της ΕΚΤ, 

καθώς και κατά πόσον τα μέτρα ήταν τα 

ενδεδειγμένα για την επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος και συνέβαλαν στους 

στόχους της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής 

εξάλειψης της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και της δημιουργίας περισσοτέρων θέσεων 

εργασίας και ανάπτυξης· ζητεί επίσης από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή, 

να αναλύσουν τις επιπτώσεις που έχει σε 

όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ η 

καταστρεπτική απουσία ακόμη και των 

πλέον βασικών δομών στήριξης ενός νέου 

νομίσματος, οι οποίες καθιερώνονται 

τώρα, μετά την εκδήλωση της κρίσης και 

μετά την κατάρρευση πολυάριθμων 

τραπεζών και την κατάρρευση ή την 

σχεδόν κατάρρευση διαφόρων εθνικών 

οικονομιών της ζώνης του ευρώ, δομές 

όπως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, 

ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης, ο 

ΕΜΣ, η Πλήρης Τραπεζική Ένωση, η 

Πλήρης Νομισματική Ένωση, κλπ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/10 

Τροπολογία  10 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. τονίζει ότι ορισμένες από τις 

μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα 

προγράμματα (π.χ. μεταρρύθμιση των 

αγορών εργασίας) μπορούν να δώσουν 

αποτελέσματα όσον αφορά την 

ανταγωνιστικότητα μόνο σε πολύ 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ τα 

προγράμματα βοήθειας επιδιώκουν κατά 

κύριο λόγο πιο άμεσα και βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα· 

13. τονίζει ότι ορισμένες από τις 

μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα 

προγράμματα (π.χ. μεταρρύθμιση των 

αγορών εργασίας) μπορούν να δώσουν 

αποτελέσματα όσον αφορά την 

ανταγωνιστικότητα μόνο σε πολύ 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, ακόμη και 

τότε, μπορούν να οδηγήσουν σε 

υποβάθμιση των εργασιακών 

δικαιωμάτων και των συνθηκών 

εργασίας, ενώ τα προγράμματα βοήθειας 

έχουν γενικά βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 

και επιδιώκουν πιο άμεσα και 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα· 

Or. en 

 


