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Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

Οινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηεο Επξώπεο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έθζεζε ησλ 

πέληε πξνέδξσλ ζρεηηθά κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο δηεηύπσζε 

πξνηάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο· 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε έθζεζε ησλ 

πέληε πξνέδξσλ ζρεηηθά κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο δηεηύπσζε 

πξνηάζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, αιιά δελ 

εθκεηαιιεύηεθε ηελ επθαηξία λα 

δηεξεπλήζεη όιν ην θάζκα ελαιιαθηηθώλ 

επηινγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κίαο 

ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ νκαιή δηάιπζε 

ηεο δώλεο ηνπ επξώ ή κεραληζκνύο 

κνλνκεξνύο εμόδνπ· 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

Οινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηεο Επξώπεο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 Δα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρεη πιένλ 

παξέιζεη επαξθήο ρξόλνο ώζηε λα είλαη 

δπλαηή ε αμηνιόγεζε ηεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο απνηπρίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

ηνπ επξώ· ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 

εληαίν λόκηζκα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

επηδείλσζε ησλ απνθιίζεσλ θαη ησλ 

αληζνξξνπηώλ κεηαμύ ησλ ρσξώλ κε 

ειιείκκαηα θαη πιενλάζκαηα, πξάγκα ην 

νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλόο όηη 

είλαη δηαξζξσηηθά αδύλαην γηα ην εληαίν 

λόκηζκα λα δηαζθαιίζεη πξαγκαηηθή 

ζύγθιηζε θαη ζπλνρή εληόο κίαο 

λνκηζκαηηθήο δώλεο ε νπνία απέρεη πνιύ 

από ην λα είλαη βέιηηζηε·  

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

Οινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηεο Επξώπεο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 1 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

1. ζεκεηώλεη ηηο πξνηάζεηο ηεο Επηηξνπήο 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ΟΝΕ, θαη παξόιν 

πνπ αλαγλσξίδεη όηη έρνπλ ιεθζεί 

νξηζκέλα κέηξα πξνο ηε ζσζηή 

θαηεύζπλζε, ππνγξακκίδεη όηη ζα 

απαηηεζνύλ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζεκεξηλώλ 

αδπλακηώλ ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

δώλεο επξώ· 

1. εθθξάδεη ηελ ηδηαίηεξε απνγνήηεπζή 

ηνπ όζνλ αθνξά ηηο πξνηάζεηο ηεο 

Επηηξνπήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ΟΝΕ θαη 

ηηο ζεσξεί σο βήκαηα πξνο ηελ 

ιαλζαζκέλε θαηεύζπλζε· ηνλίδεη όηη ην 

εληαίν λόκηζκα έρεη θαηαζηξνθηθέο θαη 

αζύκκεηξεο επηπηώζεηο ζηηο 

αζζελέζηεξεο νηθνλνκίεο ηεο δώλεο ηνπ 

επξώ, νη νπνίεο πξέπεη λα θέξνπλ 

δπζαλάινγα πςειό νηθνλνκηθό θαη 

θνηλσληθό θόζηνο πξνζαξκνγήο κέζσ 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο θαη 

δεκνζηνλνκηθήο ιηηόηεηαο· εθθξάδεη ηελ 

έθπιεμή ηνπ όηη δελ έρεη ππάξμεη αθόκε 

πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ αλάγθε γηα 

δεκνθξαηηθνύο κεραληζκνύο πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ζε κία ρώξα λα απνρσξεί 

νηθεηνζειώο θαη κνλνκεξώο από ηε δώλε 
ηνπ επξώ· ζεκεηώλεη όηη είλαη αλαγθαία 

κία ξηδηθή επαλεμέηαζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο  νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνύλ νη ζεκεξηλέο ειιείςεηο 

θαη αληηθάζεηο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο 

δώλεο επξώ· 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

Οινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηεο Επξώπεο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. όπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηδίαο 

πξσηνβνπιίαο ζρεηηθά κε ηελ 

«επαλεμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο: απνινγηζκόο θαη 

πξνθιήζεηο», επηκέλεη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ «εμάπηπρνπ» θαη ηνπ 

«δίπηπρνπ», ηνλίδνληαο ηαπηόρξνλα όηη νη 

πθηζηάκελεο Σπλζήθεο θαη κέζα ζα 

επηηξέςνπλ λα ιεθζνύλ νξηζκέλεο από ηηο 

απαξαίηεηεο πξόζζεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ΟΝΕ· 

2. επηκέλεη ζηελ αλάγθε όζνλ αθνξά ηελ 

επηβνιή δηνξζσηηθώλ κέηξσλ θαηά ησλ 

επηδήκησλ θαη επίκνλσλ 

καθξννηθνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε ζπζζώξεπζε 

ππέκεηξσλ πιενλαζκαηηθώλ ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ ζηνλ ππξήλα ηεο δώλεο 

επξώ, ηνλίδνληαο ηαπηόρξνλα όηη νη 

πθηζηάκελεο ζπλζήθεο θαη κέζα 

εκπνδίδνπλ ηηο ειιεηκκαηηθέο ρώξεο λα 

ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα 

εληζρύζνπλ ηελ αλάθακςε κέζσ 

πνιηηηθώλ πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο 

εζσηεξηθέο ηνπο νηθνλνκίεο, 

παξαηείλνληαο σο εθ ηνύηνπ ηελ 

καθξνρξόληα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

θξίζε θαη επηηαρύλνληαο ηελ απνζύλζεζε 

ηεο ΕΕ· 

Or. en 
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Marco Valli, Marco Zanni 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο EFDD 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-1347/2015 

Roberto Gualtieri 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

Οινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ηεο Επξώπεο 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 3α. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ην γεγνλόο 

όηη ζηηο πξνηάζεηο ηεο ε Επηηξνπή δελ 

έιαβε ππόςε ηελ επείγνπζα αλάγθε λα 

ηεζεί ηέινο ζηε ιηηόηεηα θαη λα 

πξνβιέςεη κεραληζκνύο πνπ ζα 

επηηξέπνπλ ζηα θξάηε κέιε λα αζθνύλ ηηο 

νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ ζεσξνύλ 

αλαγθαίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηα πξσηνθαλή πςειά 

επίπεδα αλεξγίαο, θηώρεηαο θαη 

θνηλσληθννηθνκηθώλ αληζνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άκεζεο 

εμαίξεζεο από ηνπο δεκνζηνλνκηθνύο 

θαλόλεο γηα ηηο δεκόζηεο δαπάλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε παξαγσγηθέο επελδύζεηο· 

Or. en 

 

 


