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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι, με δεδομένες τις 

υφιστάμενες ανεπάρκειες των διαύλων 

μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, η 

ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλίζει την επίτευξη 

της σταθερότητας των τιμών, η οποία 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ ως ποσοστό πληθωρισμού πλησίον 

αλλά κάτω του 2 %· πιστεύει ότι η ΕΚΤ θα 

πρέπει, ωστόσο, να αξιολογεί προσεκτικά 

τα οφέλη και τις παρενέργειες της 

πολιτικής της, ιδίως όσον αφορά τις 

προβλεπόμενες ενέργειες για την 

καταπολέμηση του αποπληθωρισμού στο 

μέλλον· πιστεύει ότι, για να δημιουργηθεί 

βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΚΤ θα 

πρέπει να δίνει έμφαση στη σαφή και 

συνοπτική γνωστοποίηση των μέτρων 

νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει· 

11. θεωρεί ότι, με δεδομένες τις 

υφιστάμενες ανεπάρκειες των διαύλων 

μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, η 

ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλίζει την επίτευξη 

της σταθερότητας των τιμών, η οποία 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ ως ποσοστό πληθωρισμού πλησίον 

αλλά κάτω του 2 %· πιστεύει ότι η ΕΚΤ θα 

πρέπει, ωστόσο, να αξιολογεί προσεκτικά 

τα οφέλη και τις παρενέργειες της 

πολιτικής της, ιδίως όσον αφορά τις 

προβλεπόμενες ενέργειες για την 

καταπολέμηση του αποπληθωρισμού στο 

μέλλον· θεωρεί την υιοθέτηση του στόχου 

του ονομαστικού ΑΕγχΠ νέο στόχο 

νομισματικής πολιτικής· πιστεύει ότι, για 

να δημιουργηθεί βεβαιότητα και 

εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές, η ΕΚΤ θα πρέπει να δίνει έμφαση 

στη σαφή και συνοπτική γνωστοποίηση 

των μέτρων νομισματικής πολιτικής που 

λαμβάνει·  

Or. en 



 

AM\1144753EL.docx  PE614.376v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

31.1.2018 A8-0383/2 

Τροπολογία  2 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 

2017/2124(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι, αν και η ανεργία μειώθηκε 

από 10,5 % τον Δεκέμβριο του 2015 σε 9,6 

% τον Δεκέμβριο του 2016, πολλές χώρες 

της ζώνης του ευρώ εξακολουθούν να 

πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

και η συνολική ζήτηση στη ζώνη του ευρώ 

παραμένει υποτονική, ενώ πρέπει να 

συνεκτιμηθεί ότι η συνεχιζόμενη 

ανισότητα στην ΕΕ μπορεί να είναι 

επιζήμια για την υγιή και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· ζητεί, 

συνεπώς, να εφαρμοστούν πολιτικές 

προσανατολισμένες στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, με εστίαση στις 

δεξιότητες που διευκολύνουν την 

περαιτέρω δημιουργία ποιοτικών θέσεων 

εργασίας, καθώς και την αύξηση των 

μισθών· 

19. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι, αν και η ανεργία μειώθηκε 

από 10,5 % τον Δεκέμβριο του 2015 σε 9,6 

% τον Δεκέμβριο του 2016, πολλές χώρες 

της ζώνης του ευρώ εξακολουθούν να 

πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

και η συνολική ζήτηση στη ζώνη του ευρώ 

παραμένει υποτονική, ενώ πρέπει να 

συνεκτιμηθεί ότι η συνεχιζόμενη 

ανισότητα στην ΕΕ μπορεί να είναι 

επιζήμια για την υγιή και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη· ζητεί, 

συνεπώς, να εφαρμοστούν πολιτικές 

προσανατολισμένες στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, με εστίαση στις 

δεξιότητες που διευκολύνουν την 

περαιτέρω δημιουργία ποιοτικών θέσεων 

εργασίας, καθώς και την αύξηση των 

μισθών· καλεί την ΕΚΤ να διερευνήσει 

επιλογές πολιτικής πέραν της πολιτικής 

επιτοκίων και αγοράς ομολόγων, για τη 

διοχέτευση χρήματος ή πίστωσης στην 

πραγματική οικονομία με 

αποτελεσματικό τρόπο· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει ότι, ενώ η τρέχουσα 

πολιτική χαμηλών επιτοκίων έχει έναν 

προσωρινά θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι 

υψηλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με 

διαρθρωμένο τρόπο· σημειώνει τις 

προσπάθειες της ΕΚΤ και του ΕΕΜ να 

εποπτεύουν και να στηρίζουν τις τράπεζες 

της ζώνης του ευρώ με στόχο να μειωθεί η 

έκθεσή τους σε μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια, και ιδίως τις οδηγίες που απηύθυνε 

η ΕΚΤ στις τράπεζες σχετικά με την 

αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, τον Μάρτιο του 2017, και τις 

ενέργειές της σε σχέση με μεμονωμένες 

τράπεζες, καθώς και το σχέδιο δράσης που 

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 

11 Ιουλίου 2017, με την επιφύλαξη των 

εξουσιών του Κοινοβουλίου όσον αφορά 

τη νομοθεσία επιπέδου 1· επισημαίνει ότι 

για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου 

δράσης του Συμβουλίου απαιτούνται 

κοινές προσπάθειες από τις τράπεζες, τις 

εποπτικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές και 

τις εθνικές αρχές· ζητεί να 

πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων που να 

χαρακτηρίζονται από ευρεία κάλυψη, 

μεθοδολογική καταλληλότητα και 

27. αναγνωρίζει ότι, ενώ η τρέχουσα 

πολιτική χαμηλών επιτοκίων έχει έναν 

προσωρινά θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι 

υψηλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με 

διαρθρωμένο τρόπο· σημειώνει τις 

προσπάθειες της ΕΚΤ και του ΕΕΜ να 

εποπτεύουν και να στηρίζουν τις τράπεζες 

της ζώνης του ευρώ με στόχο να μειωθεί η 

έκθεσή τους σε μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια, και ιδίως τις οδηγίες που απηύθυνε 

η ΕΚΤ στις τράπεζες σχετικά με την 

αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων, τον Μάρτιο του 2017, και τις 

ενέργειές της σε σχέση με μεμονωμένες 

τράπεζες, καθώς και το σχέδιο δράσης που 

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ECOFIN στις 

11 Ιουλίου 2017, με την επιφύλαξη των 

εξουσιών του Κοινοβουλίου όσον αφορά 

τη νομοθεσία επιπέδου 1· εκφράζει 

αποδοκιμασία για το γεγονός ότι σε πολλά 

κράτη μέλη οι προσπάθειες μείωσης των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 

τραπεζικό σύστημα είχε ως αποτέλεσμα 

την προσβολή του θεμελιώδους 

δικαιώματος στη στέγαση, με 

αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος να χάσουν, ή να ζουν υπό 

τον φόβο του να χάσουν τα σπίτια τους 
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αξιοπιστία· συνιστά να παρακολουθούνται 

προσεκτικά οι εξελίξεις στις αγορές 

ακινήτων· θεωρεί ότι οποιαδήποτε 

πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να σέβονται 

πλήρως τα προνόμια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

λόγω τραπεζικών χρεών· επισημαίνει ότι 

για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου 

δράσης του Συμβουλίου απαιτούνται 

κοινές προσπάθειες από τις τράπεζες, τις 

εποπτικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές και 

τις εθνικές αρχές· ζητεί να 

πραγματοποιηθούν προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων που να 

χαρακτηρίζονται από ευρεία κάλυψη, 

μεθοδολογική καταλληλότητα και 

αξιοπιστία· συνιστά να παρακολουθούνται 

προσεκτικά οι εξελίξεις στις αγορές 

ακινήτων· θεωρεί ότι οποιαδήποτε 

πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να σέβονται 

πλήρως τα προνόμια του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου·  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

44. ζητεί από την ΕΚΤ να διασφαλίσει 

την ανεξαρτησία των μελών της 

εσωτερικής της Ελεγκτικής Επιτροπής· 

καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΚΤ να 

δημοσιοποιεί τις δηλώσεις οικονομικών 

συμφερόντων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, προκειμένου να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων· καλεί την ΕΚΤ να 

μεριμνήσει ώστε στην Επιτροπή 

Δεοντολογίας να μην προεδρεύει πρώην 

Πρόεδρος ή άλλο πρώην μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ούτε 

άλλο άτομο που ενδέχεται να βρίσκεται σε 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· 

καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 

να εφαρμόζει τον κανονισμό υπηρεσιακής 

κατάστασης και τον κώδικα δεοντολογίας 

της ΕΕ και να επιβάλλει στα απερχόμενα 

μέλη του διετή περίοδο αποχής από την 

άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων μετά 

την ολοκλήρωση της θητείας τους· τονίζει 

ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της ΕΚΤ δεν θα πρέπει παράλληλα να είναι 

μέλη φόρουμ ή άλλων οργανισμών που 

περιλαμβάνουν στελέχη τραπεζών 

εποπτευόμενων από την ΕΚΤ· 

44. ζητεί από την ΕΚΤ να διασφαλίσει 

την ανεξαρτησία των μελών της 

εσωτερικής της Ελεγκτικής Επιτροπής· 

καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΚΤ να 

δημοσιοποιεί τις δηλώσεις οικονομικών 

συμφερόντων των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της, προκειμένου να 

αποφεύγονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων· καλεί την ΕΚΤ να 

μεριμνήσει ώστε στην Επιτροπή 

Δεοντολογίας να μην προεδρεύει πρώην 

Πρόεδρος ή άλλο πρώην μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ούτε 

άλλο άτομο που ενδέχεται να βρίσκεται σε 

κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· 

καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ 

να εφαρμόζει τον κανονισμό υπηρεσιακής 

κατάστασης και τον κώδικα δεοντολογίας 

της ΕΕ και να επιβάλλει στα απερχόμενα 

μέλη του διετή περίοδο αποχής από την 

άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων μετά 

την ολοκλήρωση της θητείας τους· τονίζει 

ότι τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

της ΕΚΤ δεν θα πρέπει παράλληλα να είναι 

μέλη φόρουμ ή άλλων οργανισμών που 

περιλαμβάνουν στελέχη τραπεζών 

εποπτευόμενων από την ΕΚΤ· καλεί τον 

Πρόεδρο της ΕΚΤ να ακολουθήσει τη 

σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

και να αναστείλει την ιδιότητά του ως 
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μέλους της Group of 30, ενισχύοντας με 

τον τρόπο αυτό την ανεξαρτησία της 

ΕΚΤ· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. καλεί την ΕΚΤ να θεσπίσει σαφή 

και δημόσια πολιτική για την καταγγελία 

δυσλειτουργιών· 

45. καλεί την ΕΚΤ να θεσπίσει σαφή 

και δημόσια πολιτική για την καταγγελία 

δυσλειτουργιών, με βάση τις σχετικές 

εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και τη 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά 

της διαφθοράς·  
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  46α. καταδικάζει την κερδοσκοπική 

συμπεριφορά της ΕΚΤ στην περίπτωση 

των ελληνικών ομολόγων (SMP και 

ANFA) που εξαιρέθηκαν από την 

διαδικασία απομείωσης (PSI) του 2012, η 

οποία απέφερε κέρδη σχεδόν 6,2 

δισεκατομμυρίων ευρώ στο 

Ευρωσύστημα και προκάλεσε πρόσθετες 

δημοσιονομικές πιέσεις και δεινά για τον 

ελληνικό λαό· καλεί το Ευρωσύστημα να 

επιστρέψει άνευ όρων τα κέρδη αυτά 

στην Ελλάδα, προκειμένου η ελληνική 

κυβέρνηση να μειώσει τα μη βιώσιμα 

υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που 

έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του 3ου 

προγράμματος μακροοικονομικής 

προσαρμογής για τα προσεχή 36 έτη· 

πιστεύει ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι 

από την επιστροφή κερδών ή τη μη 

πληρωμή ομολόγων πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την άρση των 

μέτρων λιτότητας για την περίοδο μετά 

το 2018 που αφορούν τη μείωση της 

πίστωσης φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων και των συντάξεων, και για τη 

μείωση της υπέρμετρης φορολογικής 

επιβάρυνσης των εργαζομένων, των 

αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων 

χαμηλού εισοδήματος·  
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