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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/11 

Τροπολογία  11 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει ότι η χρηματοδοτική 

συνδρομή που παρέχεται στα κράτη μέλη 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λαμβάνει 

τη μορφή δανείων από τις κεφαλαιαγορές 

με εγγύηση τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης· φρονεί ότι ο ρόλος του 

Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον 

προϋπολογισμό αρχής στα εν λόγω 

προγράμματα έχει υπονομευθεί, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω η 

δημοκρατική νομιμότητα της παρεχόμενης 

χρηματοδοτικής συνδρομής· 

16. τονίζει ότι η χρηματοδοτική 

«συνδρομή» που παρέχεται στα κράτη 

μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

λαμβάνει τη μορφή δανείων από τις 

κεφαλαιαγορές με εγγύηση τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· εκφράζει τη 

λύπη του διότι ιδιαίτερα στην περίπτωση 

της Ελλάδας και της Ιρλανδίας τα δάνεια 

αυτά χορηγήθηκαν αρχικά με υπερβολικά 

υψηλά επιτόκια και η Ένωση αποκόμισε 

υπερβολικά κέρδη εκμεταλλευόμενη τη 

δυσχερή κατάσταση ενός κράτους 

μέλους· φρονεί ότι ο ρόλος του 

Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον 

προϋπολογισμό αρχής στα εν λόγω 

προγράμματα έχει υπονομευθεί, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω η 

δημοκρατική νομιμότητα της παρεχόμενης 

χρηματοδοτικής συνδρομής· 
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24.4.2017 A8-0160/12 

Τροπολογία  12 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να 

εξεταστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας στην έμμεση βοήθεια 

προς τα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους 

στόχους τους καθώς και η ευρύτερη 

στήριξη της δημοσιονομικής 

αρχιτεκτονικής της Ένωσης κατά τη 

διάρκεια των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων· 

18. θεωρεί ότι έχει μείζονα σημασία να 

εξεταστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια 

της κρίσης, να μελετηθούν ιδιαίτερα οι 

ισχυρισμοί και οι κατηγορίες, που είχαν 

επιβεβαιωθεί από εκπροσώπους του ΔΝΤ 

που συμμετείχαν τότε στις 

διαπραγματεύσεις, σχετικά με την ισχυρή 

πίεση που άσκησε η ΕΚΤ κατά τις 

διαπραγματεύσεις της με την τότε 

ιρλανδική κυβέρνηση· θεωρεί επίσης ότι 

είναι σημαντικό να εξεταστεί ο ρόλος της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην 

έμμεση βοήθεια προς τα κράτη μέλη για να 

επιτύχουν τους στόχους τους καθώς και η 

ευρύτερη στήριξη της δημοσιονομικής 

αρχιτεκτονικής της Ένωσης κατά τη 

διάρκεια των χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων· 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan 
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Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. φρονεί ότι, όταν ξέσπασε η κρίση, 

ήταν δύσκολο να προβλεφθούν κάποιες 

απότομες ανισορροπίες με καταστροφικές 

επιπτώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη· 

τονίζει πως ήταν δύσκολο να προβλεφθεί 

το μέγεθος και ο χαρακτήρας της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 

του 2007-2008, η οποία ήταν πρωτοφανής· 

19. φρονεί ότι, όταν ξέσπασε η κρίση, 

ήταν δύσκολο να προβλεφθούν κάποιες 

απότομες ανισορροπίες με καταστροφικές 

επιπτώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη· 

θεωρεί επίσης ότι μια βασική αιτία της 

κρίσης ήταν η ατελής φύση του ευρώ ως 

νομίσματος κατά την καθιέρωσή του, 

δεδομένου ότι δεν υπήρχαν ούτε καν οι 

στοιχειώδεις δομές στήριξης ενός 

νομίσματος· τονίζει πως ήταν δύσκολο να 

προβλεφθεί το μέγεθος και ο χαρακτήρας 

της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης 

του 2007-2008, η οποία ήταν πρωτοφανής· 

Or. en 
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Luke Ming Flanagan 
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Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. συμμερίζεται την άποψη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η προσοχή που 

δόθηκε στο νομικό πλαίσιο εποπτείας πριν 

από την κρίση δεν ήταν κατάλληλο για τον 

εντοπισμό των κινδύνων όσον αφορά τις 

υποκείμενες δημοσιονομικές θέσεις σε 

περιόδους σοβαρής οικονομικής κρίσης· 

20. συμμερίζεται την άποψη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η προσοχή που 

δόθηκε στο νομικό πλαίσιο εποπτείας πριν 

από την κρίση δεν ήταν κατάλληλο για τον 

εντοπισμό των κινδύνων όσον αφορά τις 

υποκείμενες δημοσιονομικές θέσεις σε 

περιόδους σοβαρής οικονομικής κρίσης 

και ότι, ως αποτέλεσμα αυτής της 

έλλειψης επιτήρησης και εποπτείας, η 

ΕΚΤ πρέπει να αποδεχθεί την ευθύνη της 

για τον ρόλο της στην πρόκληση της 

κρίσης· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/15 

Τροπολογία  15 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το γεγονός ότι οι νομοθέτες ενέκριναν το 

«εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» που 

θεσπίστηκαν ως αποτέλεσμα της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης προς 

αντιμετώπιση των αδυναμιών στον τομέα 

της εποπτείας, που έφερε στο φως η κρίση· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι η μεταρρύθμιση του 

πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της 

Ένωσης κατά τα τελευταία έτη δεν έχει 

οδηγήσει σε πλήρη σταδιακή επίλυση της 

κρίσης και καλεί την Επιτροπή να 

αναλύσει περαιτέρω τα πλεονεκτήματα και 

τις αδυναμίες του νέου πλαισίου σε 

σύγκριση με άλλες παρόμοιες οικονομίες 

(δηλαδή, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και 

άλλων χωρών του ΟΟΣΑ) και να προτείνει 

νέες μεταρρυθμίσεις, εάν είναι αναγκαίο· 

21. σημειώνει ότι οι νομοθέτες 

ενέκριναν το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» 

που θεσπίστηκαν ως αποτέλεσμα της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και 

αντιμετώπισαν ένα μέρος των αδυναμιών 

στον τομέα της εποπτείας, που έφερε στο 

φως η κρίση· θεωρεί, ωστόσο, ότι η 

μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής 

διακυβέρνησης της Ένωσης κατά τα 

τελευταία έτη δεν έχει οδηγήσει σε πλήρη 

σταδιακή επίλυση της κρίσης και καλεί την 

Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τα 

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του νέου 

πλαισίου σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες 

οικονομίες (δηλαδή, των ΗΠΑ, της 

Ιαπωνίας και άλλων χωρών του ΟΟΣΑ) 

και να προτείνει νέες μεταρρυθμίσεις, εάν 

είναι αναγκαίο· 

Or. en 
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Τροπολογία  16 

Luke Ming Flanagan 
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Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να 

ακολουθήσει τη σύσταση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και να βελτιώσει περαιτέρω την 

ποιότητα των μακροοικονομικών και 

δημοσιονομικών προβλέψεων· 

22. καλεί την Επιτροπή να 

ακολουθήσει τη σύσταση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και να βελτιώσει περαιτέρω την 

ποιότητα των μακροοικονομικών και 

δημοσιονομικών προβλέψεων, οι οποίες 

ήταν συστηματικά λανθασμένες σε 

απαράδεκτο βαθμό· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/17 

Τροπολογία  17 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. λαμβάνει υπό σημείωση το 

συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ότι η Επιτροπή κατάφερε υπό δύσκολες 

συνθήκες χρονικών περιορισμών και 

περιορισμένης εμπειρίας να αναλάβει νέα 

καθήκοντα όσον αφορά τη διαχείριση των 

προγραμμάτων χρηματοδοτικής 

συνδρομής· υπογραμμίζει το συμπέρασμα 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι αυτό 

αποτελεί επίτευγμα λαμβανομένων υπόψη 

των συνθηκών· 

23. λαμβάνει υπό σημείωση το 

συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

ότι η Επιτροπή κατάφερε υπό δύσκολες 

συνθήκες χρονικών περιορισμών και 

περιορισμένης πείρας να αναλάβει νέα 

καθήκοντα όσον αφορά τη διαχείριση των 

προγραμμάτων χρηματοδοτικής 

συνδρομής αλλά σημειώνει επίσης ότι α) 

εάν υπήρχαν οι κατάλληλες δομές 

στήριξης για το νέο νόμισμα ευθύς εξ 

αρχής, η κρίση, η οποία μπορεί να μην 

είχε καν συμβεί, δεν θα ήταν τόσο σοβαρή 

και β) με την κατάλληλη πρόβλεψη και 

τον κατάλληλο σχεδιασμό όλα αυτά τα 

προβλήματα θα είχαν προβλεφθεί και θα 

υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισής τους· 

δέχεται, ωστόσο, το συμπέρασμα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, δεδομένων των 

συνθηκών που επικρατούσαν, αυτό 

αποτελεί επίτευγμα λαμβανομένων υπόψη 

των αντικειμενικών περιορισμών· 

Or. en 



 

AM\1124061EL.docx  PE603.721v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/18 
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Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. χαιρετίζει την απόφαση να ανατεθεί 

η ευθύνη της διαχείρισης της 

χρηματοδοτικής συνδρομής στην 

Επιτροπή και όχι σε άλλους 

χρηματοδοτικούς εταίρους, γεγονός το 

οποίο επέτρεψε την εξατομικευμένη 

βοήθεια η οποία λαμβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες και την ιδία ευθύνη των 

κρατών μελών· 

24. χαιρετίζει την απόφαση να ανατεθεί 

η ευθύνη της διαχείρισης των 

χρηματοδοτικών δανείων στην Επιτροπή 

και όχι σε άλλους χρηματοδοτικούς 

εταίρους, γεγονός το οποίο επέτρεψε τη 

χορήγηση εξατομικευμένων δανείων τα 
οποία λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

και την ιδία ευθύνη των κρατών μελών· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/19 
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Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπογραμμίζει ότι κατά την αρχική 

φάση των προγραμμάτων, η Επιτροπή 

λειτουργούσε υπό ασφυκτική πίεση χρόνου 

και πολιτική πίεση απέναντι σε 

αστάθμητους κινδύνους που απειλούσαν 

τη σταθερότητα ολόκληρου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος με 

απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία· 

27. υπογραμμίζει ότι κατά την αρχική 

φάση των προγραμμάτων, η Επιτροπή 

λειτουργούσε υπό ασφυκτική πίεση χρόνου 

και πολιτική πίεση απέναντι σε 

αστάθμητους κινδύνους που απειλούσαν 

τη σταθερότητα ολόκληρου του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος με 

απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία· 

υπογραμμίζει περαιτέρω ότι τα κράτη 

μέλη που επλήγησαν αντιμετώπιζαν 

επίσης ασφυκτική πίεση χρόνου και 

πολιτική πίεση· επισημαίνει ότι, λόγω 

όλης αυτής της πίεσης, ελήφθησαν 

αποφάσεις οι οποίες τώρα, εκ των 

υστέρων και με μεγαλύτερη άνεση 

χρόνου, μπορούν και πρέπει να 

επανεξεταστούν, αποφάσεις όπως το 

τραπεζικό δάνειο υπό μορφή γραμματίου 

εις διαταγήν αξίας 31 δισεκατομμυρίων 

EUR που έλαβε η Ιρλανδία το 2010 για τη 

διάσωση δύο αφερέγγυων μη συστημικών 

τραπεζών και, κατ’ επέκταση, για την 

αποφυγή του κινδύνου αλυσιδωτής 

κατάρρευσης τραπεζών σε ολόκληρη την 

Ένωση, σε μία περίοδο κατά την οποία 

δεν υπήρχαν οι αναγκαίοι πυλώνες 

στήριξης του νομίσματος (όπως ο Ενιαίος 

Μηχανισμός Εξυγίανσης ή ο ΕΜΣ)· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. θεωρεί ότι, παρόλο που δεν είχε 

προηγούμενη εμπειρία σχετικά με τη 

χρηματοδοτική συνδρομή, η Επιτροπή 

έμαθε μέσα από την πράξη και κατάφερε 

να τεθούν σε εφαρμογή δεόντως και 

σχετικά γρήγορα τα εν λόγω προγράμματα 

και να βελτιώσει τη διαχείριση των 

μεταγενέστερων προγραμμάτων· 

28. θεωρεί ότι, παρόλο που δεν είχε 

προηγούμενη εμπειρία σχετικά με τη 

χρηματοδοτική συνδρομή, η Επιτροπή 

έμαθε μέσα από την πράξη και κατάφερε 

να τεθούν σε εφαρμογή δεόντως και 

σχετικά γρήγορα τα εν λόγω προγράμματα 

και να βελτιώσει τη διαχείριση των 

μεταγενέστερων προγραμμάτων, αν και το 

πραγματικό κόστος αυτής της έλλειψης 

εμπειρίας το επωμίστηκαν - και 

εξακολουθούν να το επωμίζονται - τα 

πληγέντα κράτη μέλη· 

Or. en 

 


