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Τροπολογία 1
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το καταστατικό του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών (ESCB/ΕΣΚΤ) και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και 
ιδίως το άρθρο 15,

– έχοντας υπόψη το καταστατικό του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών (ESCB/ΕΣΚΤ) και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και 
ιδίως το άρθρο 15 και το άρθρο 21,

Or. en

Τροπολογία 2
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το καταστατικό του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών (ESCB/ΕΣΚΤ) και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και 
ιδίως το άρθρο 15,

– έχοντας υπόψη το καταστατικό του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών (ESCB/ΕΣΚΤ) και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και 
ιδίως το άρθρο 15 και το άρθρο 21,

Or. en

Τροπολογία 3
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 284 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, το 
άρθρο 127 παράγραφοι 1 και 2 και το 
άρθρο 284 παράγραφος 3 της Συνθήκης 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 4
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 284 
παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, το 
άρθρο 127 παράγραφος 1 και το άρθρο 
284 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 5
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 130 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 6
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον τελευταίο – έχοντας υπόψη τον Νομισματικό 



AM\1192714EL.docx 5/160 PE643.166v02-00

EL

Νομισματικό διάλογο που πραγματοποίησε 
ο Mario Draghi με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ως Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στις 22 
Σεπτεμβρίου 2019,

διάλογο που πραγματοποίησε ο Mario 
Draghi με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, στις 23 Σεπτεμβρίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 7
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την έκθεση της 
ομάδας εργασίας της G7 για τα σταθερά 
κρυπτονομίσματα με τίτλο «Investigating 
the impact of global stablecoins» 
(Διερεύνηση του αντικτύπου των 
παγκόσμιων stablecoins), της 18ης 
Οκτωβρίου 2019,

Or. en

Τροπολογία 8
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 a (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ετήσια 
οικονομική έκθεση 2018 της Τράπεζας 
Διεθνών Διακανονισμών (BIS),

Or. en

Τροπολογία 9
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 a (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις 
της ΕΚΤ επί των προτάσεων που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ως μέρος του ψηφίσματός του σχετικά με 
την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017,

Or. en

Τροπολογία 10
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
«Financing a sustainable European 
Economy» (Χρηματοδότηση μιας 
βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας), που 
δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2018,

Or. en

Τροπολογία 11
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα 
σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση 
(2018/2007(INI)), που εγκρίθηκε από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 
2018, και το ψήφισμα σχετικά με τις 
βιώσιμες επενδύσεις, που εγκρίθηκε από 
το Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019,

Or. en

Τροπολογία 12
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 
2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 13
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 
Παρισιού της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή,

Or. en

Τροπολογία 14
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις οικονομικές προβλέψεις της 
Επιτροπής για το καλοκαίρι του 2019, τα 
τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 
αντανακλούν μια επιβράδυνση σε σχέση 
με τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ το 2018, από 1,9 
% σε 1,2 % το 2019, και στην ΕΕ των 27, 
από 2,1 % το 2018 σε 1,4 % το 2019, 
εξαιτίας της ασθενέστερης ώθησης που 
οφείλεται στις αβεβαιότητες του 
εξωτερικού εμπορίου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις οικονομικές προβλέψεις της 
Επιτροπής για το φθινόπωρο του 2019, τα 
τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 
αντανακλούν μια επιβράδυνση της 
αύξησης του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ το 
2018, από 1,9 % σε 1,1 % το 2019, και 
στην ΕΕ των 27, από 2,1 % το 2018 σε 1,4 
% το 2019, εξαιτίας της πρόσφατης 
κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων 
και της επακόλουθης αβεβαιότητας·

Or. en

Τροπολογία 15
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις οικονομικές προβλέψεις της 
Επιτροπής για το καλοκαίρι του 2019, τα 
τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 
αντανακλούν μια επιβράδυνση σε σχέση με 
τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης του ΑΕΠ 
στη ζώνη του ευρώ το 2018, από 1,9 % σε 
1,2 % το 2019, και στην ΕΕ των 27, από 
2,1 % το 2018 σε 1,4 % το 2019, εξαιτίας 
της ασθενέστερης ώθησης που οφείλεται 
στις αβεβαιότητες του εξωτερικού 
εμπορίου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις οικονομικές προβλέψεις της 
Επιτροπής για το φθινόπωρο του 2019, τα 
τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 
αντανακλούν μια επιβράδυνση σε σχέση με 
τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης του ΑΕΠ 
στη ζώνη του ευρώ το 2018, από 1,9 % σε 
1,1 % το 2019, και στην ΕΕ των 27, από 
2,1 % το 2018 σε 1,4 % το 2019, εξαιτίας 
της ασθενέστερης ώθησης που οφείλεται 
στις αβεβαιότητες του εξωτερικού 
εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 16
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις οικονομικές προβλέψεις της 
Επιτροπής για το καλοκαίρι του 2019, τα 
τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 
αντανακλούν μια επιβράδυνση σε σχέση με 
τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης του ΑΕΠ 
στη ζώνη του ευρώ το 2018, από 1,9 % σε 
1,2 % το 2019, και στην ΕΕ των 27, από 
2,1 % το 2018 σε 1,4 % το 2019, εξαιτίας 
της ασθενέστερης ώθησης που οφείλεται 
στις αβεβαιότητες του εξωτερικού 
εμπορίου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις οικονομικές προβλέψεις της 
Επιτροπής για το καλοκαίρι του 2019, τα 
τελευταία αριθμητικά στοιχεία του 2019 
αντανακλούν μια επιβράδυνση σε σχέση με 
τα υψηλότερα επίπεδα αύξησης του ΑΕΠ 
στη ζώνη του ευρώ το 2018, από 1,9 % σε 
1,2 % το 2019, και στην ΕΕ των 27, από 
2,1 % το 2018 σε 1,4 % το 2019, εξαιτίας 
της ασθενέστερης ώθησης που οφείλεται 
στις αβεβαιότητες του εξωτερικού 
εμπορίου και στο Brexit·

Or. en

Τροπολογία 17
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό 
ανεργίας τον Αύγουστο του 2019 ανήλθε 
σε 6,2 % στην ΕΕ και σε 7,4 % στη ζώνη 
του ευρώ, ποσοστά που είναι τα 
χαμηλότερα από τον Ιούλιο του 2008·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό 
ανεργίας τον Αύγουστο του 2019 ανήλθε 
σε 6,2 % στην ΕΕ και σε 7,4 % στη ζώνη 
του ευρώ, ποσοστά που είναι τα 
χαμηλότερα από τον Ιούλιο του 2008· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό 
ανεργίας εξακολουθεί να παρουσιάζει 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας 
των νέων εξακολουθεί να αποτελεί 
σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 18
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό 
ανεργίας τον Αύγουστο του 2019 ανήλθε 
σε 6,2 % στην ΕΕ και σε 7,4 % στη ζώνη 
του ευρώ, ποσοστά που είναι τα 
χαμηλότερα από τον Ιούλιο του 2008·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό 
ανεργίας τον Αύγουστο του 2019 ανήλθε 
σε 6,2 % στην ΕΕ και σε 7,4 % στη ζώνη 
του ευρώ, ποσοστά που είναι τα 
χαμηλότερα από τον Ιούλιο του 2008, 
ωστόσο το ποσοστό ανεργίας των νέων 
υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με τον μέσο 
όρο ενώ παρατηρούνται αξιοσημείωτες 
περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά 
την ανεργία εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 19
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του 
προσωπικού του Ευρωσυστήματος του 
Σεπτεμβρίου 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός 
για τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP/ΕνΔΤΚ) 
αναμένεται να φθάσει στο 1.2 %, στο 1.0 
% και στο 1,5 % το 2019, το 2020 και το 
2021, με αποτέλεσμα να εξακολουθήσει να 
υπολείπεται του μεσοπρόθεσμου στόχου 
του 2 %·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του 
προσωπικού του Ευρωσυστήματος του 
Σεπτεμβρίου 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός 
για τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP/ΕνΔΤΚ) 
αναμένεται να φθάσει στο 1.2 %, στο 1.0 
% και στο 1,5 % το 2019, το 2020 και το 
2021 αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να είναι 
κοντά αλλά κάτω από το 2 %·

Or. en
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Τροπολογία 20
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του 
προσωπικού του Ευρωσυστήματος του 
Σεπτεμβρίου 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός 
για τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP/ΕνΔΤΚ) 
αναμένεται να φθάσει στο 1.2 %, στο 1.0 
% και στο 1,5 % το 2019, το 2020 και το 
2021, με αποτέλεσμα να εξακολουθήσει να 
υπολείπεται του μεσοπρόθεσμου στόχου 
του 2 %·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του 
προσωπικού του Ευρωσυστήματος του 
Σεπτεμβρίου 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός 
για τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP/ΕνΔΤΚ) 
αναμένεται να φθάσει στο 1.2 %, στο 1.0 
% και στο 1,5 % το 2019, το 2020 και το 
2021, με αποτέλεσμα να εξακολουθήσει να 
υπολείπεται του μεσοπρόθεσμου στόχου 
του 2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις για τον 
πληθωρισμό, υπάρχουν σημαντικές 
διακυμάνσεις στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 21
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του 
προσωπικού του Ευρωσυστήματος του 
Σεπτεμβρίου 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός 
για τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP/ΕνΔΤΚ) 
αναμένεται να φθάσει στο 1.2 %, στο 1.0 
% και στο 1,5 % το 2019, το 2020 και το 
2021, με αποτέλεσμα να εξακολουθήσει να 
υπολείπεται του μεσοπρόθεσμου στόχου 
του 2 %·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του 
προσωπικού του Ευρωσυστήματος του 
Σεπτεμβρίου 2019, ο ετήσιος πληθωρισμός 
για τη ζώνη του ευρώ στον εναρμονισμένο 
δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP/ΕνΔΤΚ) 
αναμένεται να φθάσει στο 1.2 %, στο 1.0 
% και στο 1,5 % το 2019, το 2020 και το 
2021, με αποτέλεσμα να εξακολουθήσει να 
υπολείπεται του μεσοπρόθεσμου στόχου 
του 2 %· υπενθυμίζει, ωστόσο, τη μεγάλη 
διακύμανση των ποσοστών πληθωρισμού 
στη ζώνη του ευρώ·
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Or. en

Τροπολογία 22
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος 
που έχει οριστεί από την ΕΚΤ όσον αφορά 
τον πληθωρισμό δεν έχει ως νομική βάση 
τις Συνθήκες και, επιπλέον, θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί με βάση την εξέλιξη των 
τιμών των περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 23
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη 
του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του 
Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ 
προηγουμένου ποσό των 4,7 
τρισεκατομμυρίων EUR, το οποίο 
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,2 
τρισεκατομμύριο σε σύγκριση με τα τέλη 
του 2017·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη 
του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του 
Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ 
προηγουμένου ποσό των 4,7 
τρισεκατομμυρίων EUR, πάνω από το 
40 % του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ, το 
οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,2 
τρισεκατομμύριο σε σύγκριση με τα τέλη 
του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να εκφράζονται ανησυχίες 
ότι ο ισολογισμός της ΕΚΤ περιλαμβάνει 
αύξηση των επιπέδων κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 24
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Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη 
του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του 
Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ 
προηγουμένου ποσό των 4,7 
τρισεκατομμυρίων EUR, το οποίο 
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,2 
τρισεκατομμύριο σε σύγκριση με τα τέλη 
του 2017·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη 
του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του 
Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ 
προηγουμένου ποσό των 4,7 
τρισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα 
να υπερβαίνει το 40 % του ΑΕΠ της 
ζώνης του ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει 
αύξηση κατά 0,2 τρισεκατομμύριο σε 
σύγκριση με τα τέλη του 2017·

Or. en

Τροπολογία 25
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη 
του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του 
Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ 
προηγουμένου ποσό των 4,7 
τρισεκατομμυρίων EUR, το οποίο 
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,2 
τρισεκατομμύριο σε σύγκριση με τα τέλη 
του 2017·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη 
του 2018 το μέγεθος του ισολογισμού του 
Ευρωσυστήματος ανήλθε στο άνευ 
προηγουμένου ποσό των 4,7 
τρισεκατομμυρίων EUR, το οποίο 
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4,25 % σε 
σύγκριση με τα τέλη του 2017·

Or. en

Τροπολογία 26
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος ρόλος του ευρώ, και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος, αναμένεται να αυξήσει την 
ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ 
και το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό 
Σύστημα και να παράσχει σε τελική 
ανάλυση προστασία από τον κίνδυνο μιας 
μη συνεργάσιμης προσέγγισης των ΗΠΑ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Luis Garicano, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος ρόλος του ευρώ, και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος, αναμένεται να αυξήσει την 
ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ και 
το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα 
και να παράσχει σε τελική ανάλυση 
προστασία από τον κίνδυνο μιας μη 
συνεργάσιμης προσέγγισης των ΗΠΑ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος ρόλος του ευρώ και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος αναμένεται να αυξήσουν την 
ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα·

Or. en

Τροπολογία 28
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
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ισχυρότερος ρόλος του ευρώ, και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος, αναμένεται να αυξήσει την 
ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ και 
το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα 
και να παράσχει σε τελική ανάλυση 
προστασία από τον κίνδυνο μιας μη 
συνεργάσιμης προσέγγισης των ΗΠΑ·

ισχυρότερος ρόλος του ευρώ και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος αναμένεται να αυξήσουν την 
ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα·

Or. en

Τροπολογία 29
Agnès Evren, Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος ρόλος του ευρώ, και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος, αναμένεται να αυξήσει την 
ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ και 
το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα 
και να παράσχει σε τελική ανάλυση 
προστασία από τον κίνδυνο μιας μη 
συνεργάσιμης προσέγγισης των ΗΠΑ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος διεθνής ρόλος του ευρώ και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος αναμένεται να αυξήσουν την 
ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα και αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες για τη 
διασφάλιση της ευρωπαϊκής οικονομικής 
κυριαρχίας·

Or. en

Τροπολογία 30
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος ρόλος του ευρώ, και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος, αναμένεται να αυξήσει την 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος ρόλος του ευρώ και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος θα μπορούσαν να αυξήσουν 
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ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ και 
το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα 
και να παράσχει σε τελική ανάλυση 
προστασία από τον κίνδυνο μιας μη 
συνεργάσιμης προσέγγισης των ΗΠΑ·

μακροπρόθεσμα την ικανότητα της ΕΕ να 
διαμορφώνει την πολιτική της ανεξάρτητα 
από τις ΗΠΑ και το Ομοσπονδιακό 
Αποθεματικό Σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 31
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος ρόλος του ευρώ, και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος, αναμένεται να αυξήσει την 
ικανότητα της ΕΕ να διαμορφώνει την 
πολιτική της ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ και 
το Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα 
και να παράσχει σε τελική ανάλυση 
προστασία από τον κίνδυνο μιας μη 
συνεργάσιμης προσέγγισης των ΗΠΑ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
ισχυρότερος ρόλος του ευρώ και η 
αυξημένη χρήση του ως αποθεματικού 
νομίσματος θα μπορούσαν να αυξήσουν 
μακροπρόθεσμα την ικανότητα της ΕΕ να 
διαμορφώνει την πολιτική της ανεξάρτητα 
από άλλες παγκόσμιες δυνάμεις και 
αναμένεται να παράσχουν σε τελική 
ανάλυση προστασία από τον κίνδυνο μιας 
μη συνεργάσιμης προσέγγισης άλλων 
παγκόσμιων δυνάμεων·

Or. en

Τροπολογία 32
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να 
μπορέσει το ευρώ να διαδραματίσει 
ισχυρότερο παγκόσμιο ρόλο, η ζώνη του 
ευρώ πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι 
μπορεί να αντέξει τυχόν ύφεση χωρίς 
κάποιο από τα κράτη μέλη της να 
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καταφύγει σε (εθελοντικές ή μη) 
απομειώσεις του δημοσίου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 33
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 127 παράγραφος 5 της 
ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Κεντρικών Τραπεζών συμβάλλει στη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 34
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, 
οι οποίες παραμένουν η ραχοκοκαλιά της 
οικονομίας και της κοινωνίας της ΕΕ και 
ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή, χρειάζονται περαιτέρω στήριξη·

Or. en

Τροπολογία 35
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παγκόσμια έκδοση πράσινων ομολόγων 
αυξήθηκε από λιγότερο από 1 
δισεκατομμύριο ευρώ το 2008 σε 
περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2017 και ότι από το 2013 έχει 
εκδοθεί δεκαπλάσιος αριθμός πράσινων 
ομολόγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
χάσμα μεταξύ των περιθωρίων των 
πράσινων ομολόγων και των περιθωρίων 
του συνολικού βιομηχανικού τομέα έχει 
σταδιακά γεφυρωθεί·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παγκόσμια έκδοση πράσινων ομολόγων 
αυξήθηκε από λιγότερο από 1 
δισεκατομμύριο ευρώ το 2008 σε 
περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2017 και ότι από το 2013 έχει 
εκδοθεί δεκαπλάσιος αριθμός πράσινων 
ομολόγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
χάσμα μεταξύ των περιθωρίων των 
πράσινων ομολόγων και των περιθωρίων 
του συνολικού βιομηχανικού τομέα έχει 
σταδιακά γεφυρωθεί·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παγκόσμια έκδοση πράσινων ομολόγων 
αυξήθηκε από λιγότερο από 1 
δισεκατομμύριο ευρώ το 2008 σε 
περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
χάσμα μεταξύ των περιθωρίων των 
πράσινων ομολόγων και των περιθωρίων 
του συνολικού βιομηχανικού τομέα έχει 
σταδιακά γεφυρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 37
Markus Ferber
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 1 % της συνολικής προσφοράς 
ομολόγων σε ευρώ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 38
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 1 % της συνολικής προσφοράς 
ομολόγων σε ευρώ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρότι η 
καθαρή έκδοση πράσινων ομολόγων σε 
ευρώ δεκαπλασιάστηκε από το 2013, τα 
πράσινα ομόλογα εξακολουθούσαν να 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 1 % της 
συνολικής προσφοράς ομολόγων σε ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 39
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 1 % της συνολικής προσφοράς 
ομολόγων σε ευρώ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
τάση αυτή, τα πράσινα ομόλογα 
αντιπροσωπεύουν το 1 % της συνολικής 
προσφοράς ομολόγων σε ευρώ·

Or. en
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Τροπολογία 40
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 1 % της συνολικής προσφοράς 
ομολόγων σε ευρώ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα 
αντιπροσωπεύουν το 1 % της συνολικής 
προσφοράς ομολόγων σε ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 41
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
θετική αυτή τάση, τα πράσινα ομόλογα 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 1 % της συνολικής προσφοράς 
ομολόγων σε ευρώ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
τάση αυτή, τα πράσινα ομόλογα 
εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο 
το 1 % της συνολικής προσφοράς 
ομολόγων σε ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 42
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης 
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καταθέσεων έχει καθυστερήσει 
σημαντικά, παρά τις σαφείς προτάσεις 
της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΕΜΣ 
περί επείγουσας ανάγκης δημιουργίας 
ενός πλήρως αμοιβαιοποιημένου 
συστήματος προστασίας των καταθετών 
ως τρίτου πυλώνα της τραπεζικής 
ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 43
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος 
των συναλλαγών που εκτελούνται με 
εικονικά νομίσματα αυξάνεται δραστικά 
και θέτει υπό αμφισβήτηση την υπεροχή 
των παραδοσιακών συστημάτων νόμιμου 
χρήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εικονικά νομίσματα συνιστούν 
εναλλακτικές επιλογές πληρωμής και δεν 
αποτελούν νόμιμο χρήμα·

Or. en

Τροπολογία 44
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εξακολουθούν να επικρατούν 
αβεβαιότητα και σκεπτικισμός για το 
κατά πόσο το πρόγραμμα αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων (APP) εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της εντολής της 
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ΕΚΤ και κατά πόσο συνιστά de facto 
πολιτική δημοσιονομικής 
χρηματοδότησης1a·
_________________
1a ΓΔ IPOL «Policy options and risks of 
an extension of the ECB’s quantitative 
easing programme: An analysis» 
(Επιλογές πολιτικής και κίνδυνοι της 
επέκτασης του προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ: ανάλυση), PE 
569.994.

Or. en

Τροπολογία 45
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
123 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 του 
καταστατικού του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
απαγορεύουν τη χρηματοδότηση κρατών 
με νομισματικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 46
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικονομικές ζώνες που έχουν χαμηλά 
επιτόκια επί μακρόν τείνουν να έχουν 
χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης και σοβαρά 
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προβλήματα με «εταιρείες-ζόμπι»·

Or. en

Τροπολογία 47
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με το Ευρωβαρόμετρο του Δεκεμβρίου 
2018, η λαϊκή υποστήριξη για το ευρώ το 
2018 ανήλθε στο 75 %·

Or. en

Τροπολογία 48
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
δημιουργία του ΕΕΜ εντός της ΕΚΤ 
οδήγησε σε σύγκρουση συμφερόντων η 
οποία θέτει σε κίνδυνο την άσκηση 
ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 49
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια 
νομισματική ένωση η νομισματική 
πολιτική δεν θα πρέπει να προσαρμόζεται 
στις εξελίξεις σε συγκεκριμένες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 50
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ 
σταμάτησε την έκδοση των 
χαρτονομισμάτων των 500 EUR τον 
Απρίλιο του 2019·

Or. en

Τροπολογία 51
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΚΤ 
έχει εκθέσει τον ισολογισμό της σε 
σοβαρούς κινδύνους μέσω του 
προγράμματος αγοράς ομολόγων που 
εφαρμόζει·

Or. en

Τροπολογία 52
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 
123 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 21 του 
καταστατικού του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
απαγορεύουν τη χρηματοδότηση κρατών 
με νομισματικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 53
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 
πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει 
έως τώρα λάβει επαρκώς υπόψη την 
αρχή της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 54
Agnès Evren, Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ 
και τονίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση 
της εντολής της·

1. τονίζει ότι η θεσμική ανεξαρτησία 
της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
εκπλήρωση της εντολής της, συγκεκριμένα 
τη διατήρηση της σταθερότητας των 
τιμών·

Or. en
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Τροπολογία 55
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ 
και τονίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση 
της εντολής της·

1. τονίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση 
της εντολής της· επιμένει ότι ο στόχος της 
σταθερότητας αφορά τη διασφάλισης της 
σταθερότητας των τιμών και όχι τη 
σύνθεση της ζώνης του ευρώ, για την 
οποία η ΕΚΤ δεν έχει καμία εντολή·

Or. en

Τροπολογία 56
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ και 
τονίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση 
της εντολής της·

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του 
ευρώ· επισημαίνει την ανεξαρτησία της 
ΕΚΤ κατά την εκπλήρωση της εντολής 
της· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα που 
έλαβε η ΕΚΤ από το 2008 εγείρουν 
σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το κατά 
πόσο το οικείο πλαίσιο λογοδοσίας είναι 
κατάλληλα προσαρμοσμένο στις 
πολιτικές αυτού του τύπου·

Or. en

Τροπολογία 57
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ και 
τονίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση 
της εντολής της·

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ και 
τονίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση 
της εντολής της· επισημαίνει ότι, στο 
πλαίσιο αυτής της ανεξαρτησίας, η ΕΚΤ 
δεν ζητεί ούτε λαμβάνει οδηγίες από 
θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της 
Ένωσης, από κυβερνήσεις κρατών μελών 
ή από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό· 
εκτιμά ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να 
συμβιβαστεί με τη διοργάνωση πολιτικών 
εκστρατειών·

Or. en

Τροπολογία 58
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ και 
τονίζει ότι η ανεξαρτησία της ΕΚΤ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση 
της εντολής της·

1. χαιρετίζει τον ρόλο της ΕΚΤ στη 
διαφύλαξη της σταθερότητας του ευρώ και 
τονίζει ότι η πλήρης ανεξαρτησία της ΕΚΤ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση 
της εντολής της·

Or. en

Τροπολογία 59
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το ευρώ αποτελεί και 
πολιτικό εγχείρημα πέρα από το αμιγώς 
οικονομικό σκέλος του· υπενθυμίζει το μη 
αναστρέψιμο του ενιαίου νομίσματος· 
εφιστά την προσοχή στην υποχρέωση που 
έχει, βάσει των Συνθηκών, κάθε κράτος 
μέλος, με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τη Δανία, να υιοθετήσει το ενιαίο 
νόμισμα, με την επιφύλαξη της 
συμμόρφωσης με τα κριτήρια σύγκλισης 
του Μάαστριχτ· εκτιμά ότι η συμμετοχή 
στην τραπεζική ένωση πρέπει να 
θεωρείται πλεονέκτημα για όσες χώρες 
επιθυμούν να ενταχθούν στη ζώνη του 
ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 60
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η ΕΚΤ δεν 
κατόρθωσε να εκπληρώσει τον στόχο της 
σταθερότητας των τιμών από την αρχή 
της οικονομικής κρίσης και εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι οι στόχοι της, 
όπως προβλέπονται στη συνθήκη της, 
είναι η επιδίωξη της σταθερότητας των 
τιμών αντί της προώθησης της πλήρους 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 61
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο 
προβλέψιμο μέλλον·

2. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ισχυρή εξάρτηση από τη 
νομισματική πολιτική για τη στήριξη της 
ανάκαμψης μετά την κρίση είχε επίσης 
ακούσιες αρνητικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 62
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο 
προβλέψιμο μέλλον·

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· εκτιμά ότι η 
διαρθρωτική συμβολή της νομισματικής 
πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι 
περιορισμένη· υπογραμμίζει, κατά 
συνέπεια, ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής 
πρέπει να αναλάβουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την ενίσχυση 
της παραγωγικότητας και να εφαρμόζουν 
υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 63
Markus Ferber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο 
προβλέψιμο μέλλον·

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, βάσει της 
εντολής της, η ΕΚΤ έχει ως στόχο τη 
σταθερότητα των τιμών και ότι ο στόχος 
αυτός θα πρέπει να είναι η μοναδική 
κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ κατά τη 
λήψη αποφάσεων νομισματικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 64
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο 
προβλέψιμο μέλλον·

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27·

Or. en
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Τροπολογία 65
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο 
προβλέψιμο μέλλον·

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε στο 1,2 % του ΑΕΠ στη 
ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % του ΑΕΠ για 
την ΕΕ των 27· επισημαίνει ότι ο Mario 
Draghi υπογράμμισε, κατά συνέπεια, την 
ανάγκη διατήρησης των ευνοϊκών 
συνθηκών ρευστότητας και του 
κατ’ εξοχήν διευκολυντικού χαρακτήρα 
της νομισματικής πολιτικής για όσο 
διάστημα είναι αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 66
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο προβλέψιμο 
μέλλον·

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 
27· υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι, αν 
και η νομισματική πολιτική πρέπει ίσως να 
παραμείνει διευκολυντική στο προβλέψιμο 
μέλλον, είναι επιτέλους καιρός να 
διαδραματίσει και η δημοσιονομική 
πολιτική τον ρόλο της όπου υπάρχουν 
δημοσιονομικά περιθώρια·
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Or. en

Τροπολογία 67
Stéphane Séjourné, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο προβλέψιμο 
μέλλον·

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο προβλέψιμο 
μέλλον· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που 
έχουν πλεονάζουσα δημοσιονομική 
ικανότητα θα μπορούσαν να τη 
χρησιμοποιήσουν για τη χρηματοδότηση 
μελλοντικών επενδύσεων 
συμπληρωματικά προς τη νομισματική 
πολιτική της EKT·

Or. fr

Τροπολογία 68
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27· 
υπογραμμίζει, κατά συνέπεια, ότι η 
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νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο προβλέψιμο 
μέλλον·

νομισματική πολιτική πρέπει να 
παραμείνει διευκολυντική στο προβλέψιμο 
μέλλον· εκφράζει επίσης την ανησυχία 
του για τη μειούμενη ανάπτυξη της 
βιομηχανικής παραγωγής και του 
παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και για την 
έλλειψη ετοιμότητας, όπως υπογράμμισε 
ο κ. Draghi, του ευρωπαϊκού πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης να εμποδίσει 
και πιθανώς να αντιμετωπίσει μια 
επικείμενη νέα οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 69
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,2 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27·

2. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, μετά από μια σύντομη 
οικονομική ανάκαμψη, ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ 
επιβραδύνθηκε σημαντικά στο 1,1 % του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και στο 1,4 % 
του ΑΕΠ για την ΕΕ των 27·

Or. en

Τροπολογία 70
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη 
να δοθεί ώθηση στις δημόσιες επενδύσεις 
σε επίπεδο κρατών μελών, ιδίως στις 
χώρες με μικρότερα δημοσιονομικά 
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περιθώρια· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο 
αυτό, ότι οι δημόσιες επενδύσεις, ιδίως 
στην έρευνα και ανάπτυξη, στην 
εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλιση 
και στα συστήματα υγείας, ενώ τονώνουν 
τη συνολική ζήτηση βραχυπρόθεσμα, 
δημιουργούν επίσης υψηλότερες 
αποδόσεις μακροπρόθεσμα, με 
αποτέλεσμα τη μείωση του λόγου 
δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ δεδομένου 
ότι αυξάνεται ο παρονομαστής·

Or. en

Τροπολογία 71
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. επισημαίνει ότι η ανάληψη 
διακριτών δράσεων νομισματικής 
πολιτικής δεν αποτελεί τη βασική 
συνιστώσα για την προώθηση 
μακροπρόθεσμης οικονομικής 
ανάπτυξης· τονίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζουν οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική 
σταθερότητα στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 72
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει την επείγουσα 
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ανάγκη να αντιμετωπιστούν η 
αυξανόμενη παγκόσμια και ευρωπαϊκή 
αβεβαιότητα και οι περιφερειακές 
ανισότητες, εντός και μεταξύ των κρατών 
μελών, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο το 
μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Or. en

Τροπολογία 73
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα 
για την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 74
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα 
για την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών·

3. προειδοποιεί ότι η νομισματική 
πολιτική της ΕΚΤ κυριαρχείται επί του 
παρόντος από την έλλειψη υγιών 
δημοσιονομικών πολιτικών σε ορισμένα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 75
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Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα 
για την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών·

3. τονίζει ότι δεν είναι σκοπός της 
δημοσιονομικής πολιτικής να ενισχύει τον 
αντίκτυπο της νομισματικής πολιτικής ή 
να μειώνει τις πιθανές παρενέργειές της· 
εκτιμά, αντίθετα, ότι η δημοσιονομική 
πολιτική και η νομισματική πολιτική 
πρέπει να αλληλοαντισταθμίζονται: μια 
επεκτατική νομισματική πολιτική θα 
πρέπει να συνοδεύεται από μια 
περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και 
αντιστρόφως, και μόνο σε καταστάσεις 
κρίσης θα πρέπει να αλληλοενισχύονται· 
τονίζει ότι η ζώνη του ευρώ δεν βρίσκεται 
επί του παρόντος σε κατάσταση που 
απαιτεί τέτοια σύγκλιση πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 76
Agnès Evren, Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα για 
την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών·

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα για 
την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών· σημειώνει, ως εκ 
τούτου, ότι στις χώρες με υψηλό δημόσιο 
χρέος οι κυβερνήσεις πρέπει να 
εφαρμόζουν συνετές πολιτικές που θα 
δημιουργούν τις συνθήκες για την 
ελεύθερη λειτουργία των αυτόματων 
σταθεροποιητών·

Or. en
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Τροπολογία 77
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα για 
την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών·

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα για 
την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών· συμμερίζεται την 
άποψη της ΕΚΤ ότι, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος για τον πληθωρισμό, 
χρειάζονται υποστηρικτικές 
δημοσιονομικές πολιτικές και κοινωνικά 
ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις που 
αυξάνουν την παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 78
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα για 
την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών·

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική μπορεί να αποτελέσει αναγκαία 
συνιστώσα για την ενίσχυση του 
αντίκτυπου της νομισματικής πολιτικής και 
τη μείωση ορισμένων πιθανών 
παρενεργειών·

Or. en

Τροπολογία 79
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. τονίζει ότι η δημοσιονομική 
πολιτική αποτελεί αναγκαία συνιστώσα 
για την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών·

3. τονίζει ότι η εφαρμογή 
περισσότερων μέτρων δημοσιονομικής 
πολιτικής αποτελεί αναγκαία συνιστώσα 
για την ενίσχυση του αντίκτυπου της 
νομισματικής πολιτικής και τη μείωση 
πιθανών παρενεργειών·

Or. en

Τροπολογία 80
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική 
δεν επαρκεί για τη διατήρηση της 
οικονομικής ανάκαμψης ούτε μπορεί να 
συμβάλει στην επίλυση των 
διαρθρωτικών προβλημάτων του 
οικοδομήματος της ζώνης του ευρώ και 
της ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά, αν 
δεν συμπληρώνεται από επεκτατικές 
δημοσιονομικές πολιτικές στην πλευρά 
της ζήτησης, σε επίπεδο κρατών μελών, 
για τη στήριξη της συνολικής ζήτησης 
και την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης, 
καθώς και από ριζικές μεταρρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση των ασυμμετριών 
που ήταν οι βασικές αιτίες της κρίσης 
στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 81
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η νομισματική πολιτική 
από μόνη της δεν είναι επαρκής για την 
επίτευξη βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης 
και μεγέθυνσης και ότι θα πρέπει 
επομένως να ενθαρρύνονται οι δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις· τονίζει την 
ανάγκη να υιοθετηθεί ένας θετικός 
δημοσιονομικός προσανατολισμός και να 
θεσπιστεί χρυσός κανόνας για δημόσιες 
επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη 
στη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 82
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι τόσο η 
νομισματική όσο και η δημοσιονομική 
επέκταση λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό 
επισπεύδοντας τις δαπάνες και επομένως 
απορρυθμίζοντας τη διαχρονική 
κατανομή των πόρων· εκτιμά ότι η 
διαρθρωτική συμβολή της νομισματικής 
πολιτικής στη βιώσιμη ανάπτυξη είναι 
περιορισμένη·

Or. en

Τροπολογία 83
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η διευκολυντική 
νομισματική πολιτική δεν πρέπει να 
θεωρείται υποκατάστατο των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 84
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. εκφράζει την απογοήτευσή του για 
το γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη δεν 
αξιοποίησαν το περιβάλλον χαμηλών 
επιτοκίων για να εξυγιάνουν τους 
προϋπολογισμούς τους και υπενθυμίζει 
στα κράτη μέλη τις υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει ότι τα συνολικά 
υψηλά επίπεδα χρέους και η ανάγκη 
επαναχρηματοδότησής τους μπορούν να 
ασκήσουν υπερβολική πίεση στους 
προϋπολογισμούς μόλις αυξηθούν και 
πάλι τα επιτόκια·

Or. en

Τροπολογία 85
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. τονίζει ότι είναι αναγκαία η 
αναθεώρηση της θεσμικής 
αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ με την άρση 
των υφιστάμενων δημοσιονομικών 
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περιορισμών στις δημόσιες επενδύσεις 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης και την εφαρμογή 
ουσιαστικών ρυθμίσεων επιμερισμού του 
κινδύνου, ώστε να καταστεί η ευρωζώνη 
περισσότερο ανθεκτική στους 
μακροοικονομικούς κλυδωνισμούς·

Or. en

Τροπολογία 86
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών 1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της 
αγοράς εργασίας και σύμφωνα με τα 
οποία η χαμηλή αύξηση των μισθών κατά 
τα τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί 
κυρίως στην τεχνολογία και στους 
κλυδωνισμούς που υπέστησαν οι 
μισθολογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες 
επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που 
επήλθαν στη διάρθρωση των 
μισθολογικών διαπραγματεύσεων, με 
αποτέλεσμα να ελαττωθεί η 
διαπραγματευτική ισχύς των 
εργαζομένων, και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, 
κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και τον συνδυασμό της 
υποχρησιμοποίησης της εργασίας, των 
χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της 
υποτονικής αύξησης της 
παραγωγικότητας·

διαγράφεται

_________________
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1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding 
low wage growth in the euro area and 
European countries (κατανόηση της 
χαμηλής αύξησης των μισθών στη ζώνη 
του ευρώ και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops
/ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Τροπολογία 87
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών 1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της 
αγοράς εργασίας και σύμφωνα με τα 
οποία η χαμηλή αύξηση των μισθών κατά 
τα τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί 
κυρίως στην τεχνολογία και στους 
κλυδωνισμούς που υπέστησαν οι 
μισθολογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες 
επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που 
επήλθαν στη διάρθρωση των 
μισθολογικών διαπραγματεύσεων, με 
αποτέλεσμα να ελαττωθεί η 
διαπραγματευτική ισχύς των 
εργαζομένων, και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, 
κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και τον συνδυασμό της 
υποχρησιμοποίησης της εργασίας, των 
χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της 
υποτονικής αύξησης της 
παραγωγικότητας·

διαγράφεται
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_________________
1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding 
low wage growth in the euro area and 
European countries (κατανόηση της 
χαμηλής αύξησης των μισθών στη ζώνη 
του ευρώ και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops
/ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Τροπολογία 88
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της 
αγοράς εργασίας και σύμφωνα με τα 
οποία η χαμηλή αύξηση των μισθών κατά 
τα τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί 
κυρίως στην τεχνολογία και στους 
κλυδωνισμούς που υπέστησαν οι 
μισθολογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες 
επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που 
επήλθαν στη διάρθρωση των 
μισθολογικών διαπραγματεύσεων, με 
αποτέλεσμα να ελαττωθεί η 
διαπραγματευτική ισχύς των 
εργαζομένων, και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, 
κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και τον συνδυασμό της 
υποχρησιμοποίησης της εργασίας, των 
χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της 
υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας·

4. λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών1, σύμφωνα με τα οποία ο 
συνδυασμός υποτονικότητας της αγοράς 
εργασίας, χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού 
και υποτονικής αύξησης της 
παραγωγικότητας συγκρατεί την αύξηση 
των μισθών στη ζώνη του ευρώ· τονίζει 
ότι η καινοτομία και η ευελιξία αποτελούν 
προϋποθέσεις για ανταγωνιστικές αγορές 
εργασίας· θεωρεί επίσης ότι η ίδια η 
εξαιρετικά διευκολυντική νομισματική 
πολιτική της ΕΚΤ αποτελεί σημαντικό 
καθοριστικό παράγοντα της υποτονικής 
αύξησης της παραγωγικότητας, καθώς 
υπερχρεωμένες εταιρείες επιβιώνουν 
χάρη στα χαμηλά επιτόκια, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται η 
παραγωγικότητα·
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_________________ _________________
1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low 
wage growth in the euro area and European 
countries (κατανόηση της χαμηλής 
αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ 
και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low 
wage growth in the euro area and European 
countries (κατανόηση της χαμηλής 
αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ 
και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Τροπολογία 89
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας και σύμφωνα με τα οποία η 
χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα 
τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως 
στην τεχνολογία και στους κλυδωνισμούς 
που υπέστησαν οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες 
επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που 
επήλθαν στη διάρθρωση των 
μισθολογικών διαπραγματεύσεων, με 
αποτέλεσμα να ελαττωθεί η 
διαπραγματευτική ισχύς των 
εργαζομένων, και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, 
κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και τον συνδυασμό της 
υποχρησιμοποίησης της εργασίας, των 
χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της 
υποτονικής αύξησης της 

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας και σύμφωνα με τα οποία η 
χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα 
τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως 
στην τεχνολογία και στους κλυδωνισμούς 
που υπέστησαν οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις·
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παραγωγικότητας·

_________________ _________________
1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low 
wage growth in the euro area and European 
countries (κατανόηση της χαμηλής 
αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ 
και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low 
wage growth in the euro area and European 
countries (κατανόηση της χαμηλής 
αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ 
και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Τροπολογία 90
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας και σύμφωνα με τα οποία η 
χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα 
τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως 
στην τεχνολογία και στους κλυδωνισμούς 
που υπέστησαν οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν 
από τις αλλαγές που επήλθαν στη 
διάρθρωση των μισθολογικών 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
ελαττωθεί η διαπραγματευτική ισχύς των 
εργαζομένων, και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, 
κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και τον συνδυασμό της 
υποχρησιμοποίησης της εργασίας, των 
χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της 
υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας·

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας και σύμφωνα με τα οποία η 
χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα 
τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως 
στην τεχνολογία και στους κλυδωνισμούς 
που υπέστησαν οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν 
από τις αλλαγές που επήλθαν στη 
διάρθρωση των μισθολογικών 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
ελαττωθεί η διαπραγματευτική ισχύς των 
εργαζομένων, και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, 
κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την κρίση χρέους και τον 
συνδυασμό της υποχρησιμοποίησης της 
εργασίας, των χαμηλών επιπέδων 
πληθωρισμού και της υποτονικής αύξησης 
της παραγωγικότητας·
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_________________ _________________
1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low 
wage growth in the euro area and European 
countries (κατανόηση της χαμηλής 
αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ 
και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low 
wage growth in the euro area and European 
countries (κατανόηση της χαμηλής 
αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ 
και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Τροπολογία 91
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας και σύμφωνα με τα οποία η 
χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα 
τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως 
στην τεχνολογία και στους κλυδωνισμούς 
που υπέστησαν οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν 
από τις αλλαγές που επήλθαν στη 
διάρθρωση των μισθολογικών 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
ελαττωθεί η διαπραγματευτική ισχύς των 
εργαζομένων, και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, 
κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και τον συνδυασμό της 
υποχρησιμοποίησης της εργασίας, των 
χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της 
υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας·

4. υπογραμμίζει τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ 
σχετικά με τη χαμηλή αύξηση των 
μισθών1, τα οποία προέκυψαν από την 
ανάλυση της αποσύνδεσης της αύξησης 
των μισθών από την ανάκαμψη της αγοράς 
εργασίας και σύμφωνα με τα οποία η 
χαμηλή αύξηση των μισθών κατά τα 
τελευταία έτη μπορεί να αποδοθεί κυρίως 
στην τεχνολογία και στους κλυδωνισμούς 
που υπέστησαν οι μισθολογικές 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν 
από τις αλλαγές που επήλθαν στη 
διάρθρωση των μισθολογικών 
διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να 
ελαττωθεί η διαπραγματευτική ισχύς των 
εργαζομένων, και στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις σχετικά με την αγορά εργασίας, 
κυρίως στις χώρες που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την παγκόσμια 
οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση 
και τον συνδυασμό της 
υποχρησιμοποίησης της εργασίας, των 
χαμηλών επιπέδων πληθωρισμού και της 
υποτονικής αύξησης της παραγωγικότητας· 
και θεωρεί ότι πρόκειται για λυπηρή 
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τάση·
_________________ _________________
1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low 
wage growth in the euro area and European 
countries (κατανόηση της χαμηλής 
αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ 
και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

1 Σειρά Occasional Papers της ΕΚΤ αριθ. 
232, Σεπτέμβριος 2019: Understanding low 
wage growth in the euro area and European 
countries (κατανόηση της χαμηλής 
αύξησης των μισθών στη ζώνη του ευρώ 
και τις ευρωπαϊκές χώρες). 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/
ecb.op232~4b89088255.en.pdf

Or. en

Τροπολογία 92
Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων στο πιστωτικό σύστημα, 
λαμβανομένης ιδίως υπόψη της αργής 
βελτίωσης της χρηματοοικονομικής τους 
κατάστασης· ζητεί να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες προκειμένου 
να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 
πραγματικής οικονομίας· 

Or. en

Τροπολογία 93
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. εκφράζει τη λύπη του για το 
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γεγονός ότι η ανεργία των νέων 
εξακολουθεί να είναι υπερδιπλάσια του 
μέσου όρου της ΕΕ και ότι, παρά τις 
αισθητές ελλείψεις εργατικού δυναμικού 
σε αρκετές προηγμένες οικονομίες, οι 
μισθοί και η ποιότητα της απασχόλησης 
δεν έχουν βελτιωθεί·

Or. en

Τροπολογία 94
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Επιτροπής, μόνο δέκα 
χώρες, κυρίως χώρες με χαμηλά ποσοστά 
χρέους, πρόκειται να τηρήσουν το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τα σχέδια προϋπολογισμού 
για το 2019, γεγονός που αναδεικνύει τα 
αδιέξοδα και τα μακροχρόνια 
προβλήματα του Συμφώνου, το οποίο 
πρέπει να μεταρρυθμιστεί ριζικά·

Or. en

Τροπολογία 95
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του 
ρόλου του ευρώ απαιτεί τις κατάλληλες 
διαρθρωτικές συνθήκες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται:

διαγράφεται
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η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης·
η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως 
αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·
η ολοκλήρωση της ένωσης 
κεφαλαιαγορών·
η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
για την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

Or. en

Τροπολογία 96
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του 
ρόλου του ευρώ απαιτεί τις κατάλληλες 
διαρθρωτικές συνθήκες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται:

5. υπογραμμίζει ότι, ενόψει ιδίως του 
Βrexit, πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
εδραίωση και στον προβληματισμό παρά 
στην επέκταση και την εμβάθυνση της 
Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 97
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Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του 
ρόλου του ευρώ απαιτεί τις κατάλληλες 
διαρθρωτικές συνθήκες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται:

5. υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση του 
ρόλου του ευρώ, η αύξηση της 
ανθεκτικότητας της ζώνης του ευρώ, η 
μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και η 
ενίσχυση του δυναμικού ανάπτυξης και 
της παραγωγικότητας της ζώνης του 
ευρώ απαιτούν τις κατάλληλες 
διαρθρωτικές συνθήκες, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται:

Or. en

Τροπολογία 98
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης·

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 101
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης·

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 102
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης·

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης η οποία απαιτεί 
πρωτίστως υγιείς δημοσιονομικές 
πολιτικές και υλοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο με 
σκοπό την καλύτερη λειτουργία των 
αγορών προϊόντων και συντελεστών 
παραγωγής, δεν απαιτεί ωστόσο να έχει η 
ζώνη του ευρώ δημοσιονομική ικανότητα 
ώστε να είναι σε θέση να επιτελεί τη 
λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης, δεδομένου ότι τα κράτη 
μέλη με πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν τα 
ίδια να διαδραματίσουν ρόλο 
απορρόφησης κραδασμών·

Or. en

Τροπολογία 103
Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης·

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης, συγκεκριμένα το 
σύστημα αντασφάλισης ανεργίας το οποίο 
στηρίζει η [νέα] πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής·
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Or. en

Τροπολογία 104
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Olivier 
Chastel, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης·

– η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής 
Νομισματικής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας για τη ζώνη 
του ευρώ η οποία θα είναι σε θέση να 
επιτελεί τη λειτουργία της αντικυκλικής 
σταθεροποίησης και παράλληλα να 
διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη ασκούν 
υγιή δημοσιονομική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 105
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 106
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 107
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει 
νομική βάση για ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλισης καταθέσεων. Η 
αμοιβαιοποίηση δεν δημιουργεί επιπλέον 
ασφάλεια, αλλά μάλλον ενισχύει τη 
συμπεριφορά ανάληψης κινδύνων των 
τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 108
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 109
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 110
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εντατικών 
προσπαθειών εκ μέρους των διαφόρων 
κρατών μελών για μείωση των υψηλών 
επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(NPL) και, κατόπιν κατάλληλης 
εκκαθάρισης των τραπεζικών 
ισολογισμών, ενός ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
παραμένει θεμελιώδης στόχος για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 111
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης 
καταθέσεων που θα βασίζεται σε 
αποτελεσματικό εποπτικό σύστημα και 
στην αποτελεσματική διαχείριση των 
κρίσεων, σε εναρμονισμένη νομοθεσία 
περί αφερεγγυότητας των τραπεζών και 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού καθεστώτος εξυγίανσης, με 
στόχο τη μείωση των κινδύνων, την 
προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη 
διευκόλυνση της επέκτασης των 
πανευρωπαϊκών τραπεζικών συναλλαγών 
και την ενίσχυση της σταθερότητας της 
ζώνης του ευρώ στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 112
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Sven Giegold

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος συνασφάλισης 
καταθέσεων με πλήρη ρευστότητα και 
κάλυψη ζημιών, αφού όμως έχουν 
εξαντληθεί πρώτα οι πόροι, που θα 
διαφυλάξει τα εύρυθμα εθνικά 
συστήματα ασφάλισης καταθέσεων και 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 113
Luis Garicano, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος αντασφάλισης καταθέσεων με 
τις κατάλληλες εγγυήσεις, που θα 
συμβάλει στη μείωση των κινδύνων, θα 
διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού, 
θα προωθήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα 
διευκολύνει την επέκταση των 
πανευρωπαϊκών τραπεζικών συναλλαγών 
και θα ενισχύσει τη σταθερότητα της 
ζώνης του ευρώ στο σύνολό της·

Or. en
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Τροπολογία 114
Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της 
υλοποίησης του μηχανισμού ασφαλείας 
για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης και ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 115
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων υπό 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις, που μπορεί 
να μειώσει τους κινδύνους, να προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, να διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και να ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

Or. en
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Τροπολογία 116
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
πλήρως αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης καταθέσεων που 
θα μειώσει τους κινδύνους, θα προωθήσει 
τον θεμιτό ανταγωνισμό, θα διευκολύνει 
την επέκταση των πανευρωπαϊκών 
τραπεζικών συναλλαγών και θα ενισχύσει 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

– η ολοκλήρωση της τραπεζικής 
ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης 
καταθέσεων που θα μειώσει τους 
κινδύνους, θα προωθήσει τον θεμιτό 
ανταγωνισμό, θα διευκολύνει την 
επέκταση των πανευρωπαϊκών τραπεζικών 
συναλλαγών και θα ενισχύσει τη 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 117
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η ολοκλήρωση της ένωσης 
κεφαλαιαγορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 118
Luis Garicano, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Engin Eroglu, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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– ο σεβασμός μιας αγορακεντρικής 
οικονομίας που απέχει από κάθε μέτρο 
προστατευτισμού·

Or. en

Τροπολογία 119
Luis Garicano, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ο σεβασμός του κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 120
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
για την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 121
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η δημιουργία ενός ασφαλούς διαγράφεται
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περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
για την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

Or. en

Τροπολογία 122
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
για την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 123
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
για την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
για την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
για την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 126
Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 
για την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

– η καθοδηγούμενη από την αγορά 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου μέσω της 
μεταρρύθμισης της ρυθμιστικής 
αντιμετώπισης των κρατικών 
ανοιγμάτων·

Or. en
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Τροπολογία 127
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για 
την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων·

– η δημιουργία ενός ασφαλούς 
περιουσιακού στοιχείου με την εγγύηση 
των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για 
την προώθηση της ολοκλήρωσης των 
αγορών ομολόγων, με την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 128
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– η απουσία αρνητικών επιτοκίων, 
δεδομένου ότι, ως αποτέλεσμα, είναι 
λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιείται το 
νόμισμα ως απόθεμα σε ρευστό·

Or. en

Τροπολογία 129
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει ότι τα μονίμως υψηλά 
πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών στα κράτη του πυρήνα της 
ζώνης του ευρώ είναι επιζήμια για την 
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οικονομική ανάκαμψη των κρατών της 
περιφέρειας και για την ευρωπαϊκή 
οικονομία στο σύνολό της και 
εμποδίζουν, συνεπώς, την 
επανεξισορρόπηση μεταξύ των κρατών· 
τονίζει ότι αυτές οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
καταλλήλως και να διορθωθούν τα 
υπερβολικά πλεονάσματα με κατάλληλες 
δημοσιονομικές και οικονομικές 
πολιτικές· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να αναλάβει έγκαιρη και 
αποφασιστική δράση στο πλαίσιο αυτό 
βάσει της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

Or. en

Τροπολογία 130
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. πιστεύει ότι τα κέρδη της ΕΚΤ 
από τη νομισματοκοπή θα πρέπει να 
θεωρούνται πόροι του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, δεδομένου ότι συνδέονται άμεσα 
με μια πλήρως ανεπτυγμένη, ιδιάζουσα 
ευρωπαϊκή πολιτική, όπως επισημαίνεται 
στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού 
Επιπέδου σχετικά με νέους ιδίους πόρους 
και στο έγγραφο προβληματισμού της 
Επιτροπής για το μέλλον των 
οικονομικών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 131
Marek Belka, Janusz Lewandowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)



AM\1192714EL.docx 65/160 PE643.166v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την υποχρέωση του 
κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, πλην 
Δανίας και Ηνωμένου Βασιλείου, να 
υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα μόλις 
εκπληρώσει τα κριτήρια σύγκλισης του 
Μάαστριχτ· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει 
την εποικοδομητική συνεργασία και με τα 
κράτη της ΕΕ που δεν είναι μέλη της 
ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 132
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έναρξη συζήτησης σχετικά με τον 
ρόλο των κεντρικών τραπεζών και των 
εποπτικών αρχών στη στήριξη της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής 
και ζητεί επιτακτικά από την ΕΚΤ να 
συμβάλει ενεργά σε αυτόν τον 
αναπτυσσόμενο τομέα εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 133
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) 

6. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες 
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έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική 
ανάκαμψη και στη διαμόρφωση των 
πληθωριστικών προσδοκιών των 
νοικοκυριών, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική 
βελτίωση των όρων χρηματοδότησης 
μέσω διαφόρων διαύλων μετάδοσης και 
έχει συμπιέσει τις αποδόσεις σε ένα ευρύ 
φάσμα κατηγοριών περιουσιακών 
στοιχείων· τονίζει, ειδικότερα, ότι το 
πρόγραμμα APP έχει βελτιώσει άμεσα τις 
πιστωτικές συνθήκες για τον ιδιωτικό μη 
χρηματοπιστωτικό τομέα με το 
πρόγραμμα αγοράς τίτλων καλυπτόμενων 
από περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και 
το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων 
ομολογιών (CBPP3)·

έχουν επωφεληθεί δυσανάλογα από το 
πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημοσίου 
(PSPP), καθώς οι εθνικές κεντρικές 
τράπεζες και η ΕΚΤ αγόρασαν ορισμένα 
κρατικά ομόλογα των οποίων ο όγκος 
υπερβαίνει το μερίδιο των χωρών αυτών 
στο ΑΕΠ, και μάλιστα σε δύο 
περιπτώσεις κατά 43 δισεκατομμύρια και 
51 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, 
αρκετά πάνω από το 14,4% που είναι ο 
μέσος όρος του ΑΕΠ για το σύνολο της 
ζώνης του ευρώ· τονίζει ότι το γεγονός 
αυτό ενισχύει την υποψία πως κύριος 
στόχος του PSPP είναι η δημοσιονομική 
σταθεροποίηση των υπερχρεωμένων 
κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, 
στόχος που δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της εντολής της ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 134
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) 
έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική 
ανάκαμψη και στη διαμόρφωση των 
πληθωριστικών προσδοκιών των 
νοικοκυριών, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική 
βελτίωση των όρων χρηματοδότησης 
μέσω διαφόρων διαύλων μετάδοσης και 
έχει συμπιέσει τις αποδόσεις σε ένα ευρύ 
φάσμα κατηγοριών περιουσιακών 
στοιχείων· τονίζει, ειδικότερα, ότι το 
πρόγραμμα APP έχει βελτιώσει άμεσα τις 
πιστωτικές συνθήκες για τον ιδιωτικό μη 
χρηματοπιστωτικό τομέα με το 
πρόγραμμα αγοράς τίτλων καλυπτόμενων 
από περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και 
το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων 

6. υπογραμμίζει ότι, παρότι το 
πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων (APP) έχει συμβάλει 
βραχυπρόθεσμα στην οικονομική 
ανάκαμψη, η ποσοτική χαλάρωση δεν 
μπορεί να θεωρείται μόνιμη πηγή 
ανάπτυξης ούτε θα πρέπει ποτέ να 
αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε 
μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη 
δημιουργία ανάπτυξης·
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ομολογιών (CBPP3)·

Or. en

Τροπολογία 135
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) 
έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική 
ανάκαμψη και στη διαμόρφωση των 
πληθωριστικών προσδοκιών των 
νοικοκυριών, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική 
βελτίωση των όρων χρηματοδότησης μέσω 
διαφόρων διαύλων μετάδοσης και έχει 
συμπιέσει τις αποδόσεις σε ένα ευρύ 
φάσμα κατηγοριών περιουσιακών 
στοιχείων· τονίζει, ειδικότερα, ότι το 
πρόγραμμα APP έχει βελτιώσει άμεσα τις 
πιστωτικές συνθήκες για τον ιδιωτικό μη 
χρηματοπιστωτικό τομέα με το 
πρόγραμμα αγοράς τίτλων καλυπτόμενων 
από περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και 
το τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων 
ομολογιών (CBPP3)·

6. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) 
έχει συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 
και στη διαμόρφωση των πληθωριστικών 
προσδοκιών των νοικοκυριών, έχει 
οδηγήσει σε βελτίωση των όρων 
χρηματοδότησης μέσω διαφόρων διαύλων 
μετάδοσης και έχει συμπιέσει τις 
αποδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών 
περιουσιακών στοιχείων· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι το πρόγραμμα αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων ενέχει σοβαρούς 
κινδύνους για τον ισολογισμό της ΕΚΤ 
και μειονεκτήματα για τους 
αποταμιευτές, ενώ επάγει επίσης κίνδυνο 
πληθωρισμού των τιμών των 
περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 136
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) 
έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική 
ανάκαμψη και στη διαμόρφωση των 

6. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) 
έχει συμβάλει βραχυπρόθεσμα στην 
κυκλική οικονομική ανάκαμψη και στη 
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πληθωριστικών προσδοκιών των 
νοικοκυριών, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική 
βελτίωση των όρων χρηματοδότησης μέσω 
διαφόρων διαύλων μετάδοσης και έχει 
συμπιέσει τις αποδόσεις σε ένα ευρύ 
φάσμα κατηγοριών περιουσιακών 
στοιχείων· τονίζει, ειδικότερα, ότι το 
πρόγραμμα APP έχει βελτιώσει άμεσα τις 
πιστωτικές συνθήκες για τον ιδιωτικό μη 
χρηματοπιστωτικό τομέα με το πρόγραμμα 
αγοράς τίτλων καλυπτόμενων από 
περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και το 
τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων 
ομολογιών (CBPP3)·

διαμόρφωση των πληθωριστικών 
προσδοκιών των νοικοκυριών, έχει 
οδηγήσει σε βελτίωση των όρων 
χρηματοδότησης μέσω διαφόρων διαύλων 
μετάδοσης με τίμημα τη δυνητική και 
πραγματική ανορθολογική κατανομή 
πόρων και έχει συμπιέσει τις αποδόσεις σε 
ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών 
στοιχείων· επισημαίνει επίσης ότι το 
πρόγραμμα APP έχει βελτιώσει τις 
πιστωτικές συνθήκες για τον ιδιωτικό μη 
χρηματοπιστωτικό τομέα με το πρόγραμμα 
αγοράς τίτλων καλυπτόμενων από 
περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και το 
τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων 
ομολογιών (CBPP3)·

Or. en

Τροπολογία 137
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) 
έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική 
ανάκαμψη και στη διαμόρφωση των 
πληθωριστικών προσδοκιών των 
νοικοκυριών, έχει οδηγήσει σε ουσιαστική 
βελτίωση των όρων χρηματοδότησης μέσω 
διαφόρων διαύλων μετάδοσης και έχει 
συμπιέσει τις αποδόσεις σε ένα ευρύ 
φάσμα κατηγοριών περιουσιακών 
στοιχείων· τονίζει, ειδικότερα, ότι το 
πρόγραμμα APP έχει βελτιώσει άμεσα τις 
πιστωτικές συνθήκες για τον ιδιωτικό μη 
χρηματοπιστωτικό τομέα με το πρόγραμμα 
αγοράς τίτλων καλυπτόμενων από 
περιουσιακά στοιχεία (ABSPP) και το 
τρίτο πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων 
ομολογιών (CBPP3)·

6. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) 
έχει συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη 
και στη διαμόρφωση των πληθωριστικών 
προσδοκιών των νοικοκυριών, έχει 
οδηγήσει σε βελτίωση των όρων 
χρηματοδότησης μέσω διαφόρων διαύλων 
μετάδοσης και έχει συμπιέσει τις 
αποδόσεις σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών 
περιουσιακών στοιχείων· τονίζει, 
ειδικότερα, ότι το πρόγραμμα APP έχει 
βελτιώσει άμεσα τις πιστωτικές συνθήκες 
για τον ιδιωτικό μη χρηματοπιστωτικό 
τομέα με το πρόγραμμα αγοράς τίτλων 
καλυπτόμενων από περιουσιακά στοιχεία 
(ABSPP) και το τρίτο πρόγραμμα αγοράς 
καλυμμένων ομολογιών (CBPP3)·

Or. en
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Τροπολογία 138
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. παραμένει εξαιρετικά ανήσυχο για 
τις πραγματικές αδυναμίες και τις 
μακροπρόθεσμες αρνητικές παρενέργειες 
μιας παρατεταμένης, εξαιρετικά 
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, η 
οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο μια 
πιο ισχυρή και διαρθρωτική ανάκαμψη 
της ζώνης του ευρώ, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται:
- η αυξημένη στρέβλωση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών μέσω της 
πλημμελούς εκτίμησης των κινδύνων, της 
μεγαλύτερης μόχλευσης και της 
ανάπτυξης διαφόρων φουσκών των τιμών 
των περιουσιακών στοιχείων·
- οι αρνητικές επιπτώσεις στους 
μεμονωμένους αποταμιευτές και 
συνταξιούχους·
η πίεση στην κερδοφορία και στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών που 
παρέχουν εγγυήσεις για μακροπρόθεσμες 
αποδόσεις, όπως ασφάλειες ζωής ή 
υπηρεσίες συνταξιοδοτικών ταμείων·
- η ανάπτυξη της σκιώδους τραπεζικής·
- η χαμηλότερη αύξηση της 
παραγωγικότητας·
- διανεμητικές επιπτώσεις, όπως 
μεγαλύτερη ανισότητα πλούτου λόγω των 
αυξημένων τιμών των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων στα χρηματιστήρια, στις 
αγορές ομολόγων και στις αγορές 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, δεδομένου 
ότι οι πολύ πλούσιοι είναι αυτοί που 
κατέχουν χρηματοοικονομικά 
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περιουσιακά στοιχεία·
- η πιθανότητα ορισμένα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν την πολιτική εξαιρετικά 
χαμηλών (αρνητικών) επιτοκίων για την 
αναβολή των απαραίτητων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την 
ενοποίηση των πρωτογενών τους 
δημόσιων ελλειμμάτων, ιδίως σε επίπεδο 
κεντρικής κυβέρνησης·
- η καθοδική πίεση στη συναλλαγματική 
ισοτιμία του ευρώ που δημιουργεί 
κίνδυνο ανταγωνιστικών υποτιμήσεων με 
σοβαρό αντίκτυπο στις εμπορικές 
διαφορές·

Or. en

Τροπολογία 139
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι τα προγράμματα 
αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ παραβιάζουν 
το άρθρο 123 της ΣΛΕΕ· ζητεί 
μετ’ επιτάσεως από την ΕΚΤ να μην 
ασκεί καταχρηστικό πολιτικό ρόλο και να 
μην χρηματοδοτεί δημόσια ελλείμματα με 
νομισματικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 140
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. θεωρεί ότι τα προγράμματα 
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αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ παραβιάζουν 
τουλάχιστον το πνεύμα, αν όχι το γράμμα, 
του άρθρου 123 της ΣΛΕΕ· ζητεί 
μετ’ επιτάσεως από την ΕΚΤ να μην 
ασκεί πολιτικό ρόλο και να μην 
χρηματοδοτεί δημόσια ελλείμματα με 
νομισματικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 141
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
υπερβολικά υψηλών αποτιμήσεων στις 
αγορές ομολόγων, ο οποίος θα είναι 
δύσκολο να αντιμετωπιστεί όταν τα 
επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται και 
πάλι, ιδίως για τις χώρες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος ή με υψηλά επίπεδα χρέους·

Or. en

Τροπολογία 142
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 
2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία 
δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
αορίστου χρόνου που θα υλοποιηθεί με 
μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
περικοπή του επιτοκίου καταθέσεων κατά 

7. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, στις 
12 Σεπτεμβρίου 2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε 
μια ευρεία δέσμη κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης αορίστου χρόνου 
που θα υλοποιηθεί με μηνιαίο ρυθμό 20 
δισεκατομμυρίων ευρώ, περικοπή του 
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10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα 
για τους τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)·

επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες 
βάσης, ένα δυαδικό σύστημα για τους 
τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)· 
επισημαίνει ότι η επανέναρξη της αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων αποτέλεσε 
αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων 
εντός των φορέων λήψης αποφάσεων της 
ΕΚΤ και είναι αμφίβολη η ανάγκη 
επανέναρξης της αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 143
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 
2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία 
δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
αορίστου χρόνου που θα υλοποιηθεί με 
μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
περικοπή του επιτοκίου καταθέσεων κατά 
10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα 
για τους τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)·

7. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, στις 
12 Σεπτεμβρίου 2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε 
μια ευρεία δέσμη κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης αορίστου χρόνου 
που θα υλοποιηθεί με μηνιαίο ρυθμό 20 
δισεκατομμυρίων ευρώ, περικοπή του 
επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες 
βάσης, ένα δυαδικό σύστημα για τους 
τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)· καλεί 
την ΕΚΤ να δώσει τέλος στη δέσμη 
κινήτρων το συντομότερο δυνατό, 
συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής 
κατάργησης των ΣΠΠΜΑ·

Or. en

Τροπολογία 144



AM\1192714EL.docx 73/160 PE643.166v02-00

EL

Luis Garicano, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 
2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία 
δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
αορίστου χρόνου που θα υλοποιηθεί με 
μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
περικοπή του επιτοκίου καταθέσεων κατά 
10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα 
για τους τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)·

7. σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 
2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία 
δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
αορίστου χρόνου που θα υλοποιηθεί με 
μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
περικοπή του επιτοκίου καταθέσεων κατά 
10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα 
για τους τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι η απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της EΚΤ δεν ελήφθη 
ομόφωνα και καλεί την Πρόεδρο Lagarde 
να προσπαθήσει να γεφυρώσει το χάσμα 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 145
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 
2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία 
δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός προγράμματος ποσοτικής 
χαλάρωσης αορίστου χρόνου που θα 
υλοποιηθεί με μηνιαίο ρυθμό 20 
δισεκατομμυρίων ευρώ, περικοπή του 
επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες 
βάσης, ένα δυαδικό σύστημα για τους 
τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 

7. σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 
2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία 
δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων 
καθαρών αγορών στο πλαίσιο του APP 
που θα υλοποιηθούν με μηνιαίο ρυθμό 20 
δισεκατομμυρίων ευρώ, περικοπή του 
επιτοκίου καταθέσεων κατά 10 μονάδες 
βάσης, ένα δυαδικό σύστημα για τους 
τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
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πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)·

αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)·

Or. en

Τροπολογία 146
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. σημειώνει ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 
2019, η ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία 
δέσμη κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου 
ενός προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
αορίστου χρόνου που θα υλοποιηθεί με 
μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
περικοπή του επιτοκίου καταθέσεων κατά 
10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα 
για τους τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)·

7. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, η 
ΕΚΤ ανακοίνωσε μια ευρεία δέσμη 
κινήτρων, συμπεριλαμβανομένου ενός 
προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
αορίστου χρόνου που θα υλοποιηθεί με 
μηνιαίο ρυθμό 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
περικοπή του επιτοκίου καταθέσεων κατά 
10 μονάδες βάσης, ένα δυαδικό σύστημα 
για τους τόκους επί των αποθεματικών, και 
ευνοϊκότερους όρους για τις στοχευμένες 
πράξεις πιο μακροπρόθεσμης 
αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ-ΙΙΙ)· 
επισημαίνει ότι η ΕΚΤ έχει πλέον 
ελάχιστα μέσα στη διάθεσή της για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση δυσμενών 
μακροοικονομικών κλυδωνισμών· ζητεί 
επιτακτικά από την EKT να εξομαλύνει 
τη νομισματική πολιτική το συντομότερο 
δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 147
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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7α. επισημαίνει ότι, παρότι οι 
επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία 
ήταν σχετικά περιορισμένες, οι πράξεις 
εκκαθάρισης της ΕΚΤ έδωσαν στις 
τράπεζες τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση με πολύ χαμηλό κόστος ή 
ακόμη και με αρνητικά επιτόκια και με 
εξασφαλίσεις χαμηλότερης ποιότητας· 
θεωρεί ότι το γεγονός αυτό ισοδυναμεί με 
άμεση επιδότηση των ισολογισμών τους 
σε ένα πλαίσιο που δεν υπόκειται στο 
καθιερωμένο δημοκρατικό σύστημα 
ελέγχων και εξισορροπήσεων για τη 
χορήγηση δημοσίων επιδοτήσεων· 
εκφράζει την αποδοκιμασία του για το 
γεγονός ότι το μέγεθος της επιδότησης 
αυτής δεν παρακολουθείται ούτε 
δημοσιεύεται και δεν υπόκειται σε 
αυστηρές προϋποθέσεις όσον αφορά το 
αν και με ποιο τρόπο επενδύεται· τονίζει 
ότι οποιαδήποτε ανάλογα έκτακτα μέτρα 
θα πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για 
τον περιορισμό των στρεβλώσεων στις 
αγορές και την οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 148
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. πιστεύει ότι η ΕΚΤ θα πρέπει, 
πάντως, να επανασχεδιάσει τις έκτακτες 
νομισματικές πολιτικές της κατά τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
μεταφορά τους στην πραγματική 
οικονομία, ιδίως με την καθιέρωση 
υποχρεωτικών απαιτήσεων για χρήση της 
πρόσθετης ρευστότητας για τη χορήγηση 
δανείων στην πραγματική οικονομία, αντί 
της επένδυσης σε επισφαλή 
χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία· 
καλεί, επιπλέον, την ΕΚΤ, να αξιολογεί 
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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 
δημιουργηθούν βεβαιότητα και 
εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές, η ΕΚΤ θα πρέπει να δίνει έμφαση 
στη σαφή, διαφανή και συνοπτική 
γνωστοποίηση των μέτρων νομισματικής 
πολιτικής που λαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 149
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι το όριο του 33 % 
ανά εκδότη το οποίο εφαρμόζεται στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 
ΕΚΤ ενδέχεται να περιορίσει την 
ικανότητα της ΕΚΤ να αγοράζει τα 
ομόλογα αρκετών κρατών μελών· θεωρεί 
ότι το εν λόγω όριο ανά εκδότη ίσως 
χρειαστεί τροποποίηση, δεδομένου ότι το 
ανανεωμένο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης είναι αορίστου χρόνου και 
ενδέχεται να απαιτηθούν αγορές 
ομολόγων που υπερβαίνουν το όριο του 
33 % για ορισμένα κράτη μέλη· 
επισημαίνει ότι το πρόγραμμα ποσοτική 
χαλάρωσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 
αγοράζονται τα ομόλογα των κρατών 
μελών αναλογικά βάσει του μεγέθους της 
οικονομίας και του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 150
Δημήτριος Παπαδημούλης
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εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πολιτική της ΕΚΤ όσον αφορά το 
ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης 
καταθέσεων (ΕΣΑΚ) και για το γεγονός 
ότι τάσσεται υπέρ ενός πλήρως 
αμοιβαιοποιημένου συστήματος και άρα 
κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την 
πολιτική της Επιτροπής και του ΕΜΣ, 
συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτόν τον 
τρίτο πυλώνα της τραπεζικής ένωσης, 
προς όφελος του τραπεζικού συστήματος 
της ΕΕ και της προστασίας των 
καταθετών· 

Or. en

Τροπολογία 151
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι αρκετά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της EΚΤ 
επέκριναν την απόφαση επανέναρξης της 
αγοράς περιουσιακών στοιχείων μετά τη 
σχετική συνεδρίαση και εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η ηγεσία της ΕΚΤ 
δεν κατόρθωσε να επιτύχει ευρεία 
συναίνεση ως προς την άσκηση της 
νομισματικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 152
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι μια σχεδόν οριζόντια 
καμπύλη αποδόσεων μειώνει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό την κερδοφορία των 
τραπεζών σε έναν από τους 
σημαντικότερους τομείς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη 
χορήγηση πιστώσεων για 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 153
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι τα χαμηλά 
επιτόκια είχαν ως αποτέλεσμα να 
ασκείται μικρότερη πίεση στα κράτη 
μέλη για την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και, ως εκ τούτου, 
αποτελούν την κύρια αιτία απουσίας 
μεταρρυθμίσεων σε αρκετά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 154
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. σημειώνει την πρόθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να 
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συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές 
κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο·

Or. en

Τροπολογία 155
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Engin Eroglu, Ondřej 
Kovařík, Billy Kelleher, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την ανάγκη 
παρακολούθησης του αντικτύπου που 
ενδέχεται να έχει η τρέχουσα νομισματική 
πολιτική στις τιμές των περιουσιακών 
στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 156
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από 
τόκους των τραπεζών έχουν 
αντισταθμιστεί μέχρι στιγμής από τα 
οφέλη από τον μεγαλύτερο τραπεζικό 
δανεισμό και το χαμηλότερο κόστος για 
τις προβλέψεις και τις ζημίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 157
Markus Ferber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από 
τόκους των τραπεζών έχουν 
αντισταθμιστεί μέχρι στιγμής από τα 
οφέλη από τον μεγαλύτερο τραπεζικό 
δανεισμό και το χαμηλότερο κόστος για 
τις προβλέψεις και τις ζημίες·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 158
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι 
στιγμής από τα οφέλη από τον 
μεγαλύτερο τραπεζικό δανεισμό και το 
χαμηλότερο κόστος για τις προβλέψεις 
και τις ζημίες·

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα ιδίως για τις μικρές 
τράπεζες που δεν επενδύουν σε 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων 
υψηλότερου κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 159
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι 

8. προειδοποιεί ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών, καθώς και η αύξηση της 
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στιγμής από τα οφέλη από τον 
μεγαλύτερο τραπεζικό δανεισμό και το 
χαμηλότερο κόστος για τις προβλέψεις και 
τις ζημίες·

δανειοδοτικής ικανότητας των τραπεζών 
και το χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες, τα οποία 
ανταμείβουν την επικίνδυνη συμπεριφορά 
και ωθούν στην κερδοσκοπία, θέτουν 
σημαντικές συστημικές απειλές στον 
τραπεζικό τομέα και στην πραγματική 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 160
Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι 
στιγμής από τα οφέλη από τον μεγαλύτερο 
τραπεζικό δανεισμό και το χαμηλότερο 
κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες·

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι 
στιγμής από τα οφέλη από τον μεγαλύτερο 
τραπεζικό δανεισμό και το χαμηλότερο 
κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες· 
σημειώνει ότι η κερδοφορία των 
τραπεζών αυξάνεται σταθερά από το 
2012, με την απόδοση του μετοχικού 
κεφαλαίου να υπερβαίνει το 6 % από το 
2017·

Or. en

Τροπολογία 161
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Gilles 
Boyer, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι 

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι 
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στιγμής από τα οφέλη από τον μεγαλύτερο 
τραπεζικό δανεισμό και το χαμηλότερο 
κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες·

στιγμής σε μεγάλο βαθμό από τα οφέλη 
από τον μεγαλύτερο τραπεζικό δανεισμό 
και το χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες·

Or. en

Τροπολογία 162
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί μέχρι 
στιγμής από τα οφέλη από τον μεγαλύτερο 
τραπεζικό δανεισμό και το χαμηλότερο 
κόστος για τις προβλέψεις και τις ζημίες·

8. σημειώνει ότι οι αρνητικές 
επιπτώσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους 
των τραπεζών έχουν εν μέρει 
αντισταθμιστεί μέχρι στιγμής από τα 
οφέλη από τον μεγαλύτερο τραπεζικό 
δανεισμό και το χαμηλότερο κόστος για τις 
προβλέψεις και τις ζημίες·

Or. en

Τροπολογία 163
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι η κύρια αιτία 
πολλών οικονομικών κρίσεων ήταν τα 
αρνητικά πραγματικά επιτόκια την εποχή 
πριν από την εκδήλωση της κρίσης και 
σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι τα αρνητικά 
πραγματικά επιτόκια μπορεί να 
συμβάλλουν σε φούσκες των τιμών των 
περιουσιακών στοιχείων·

Or. en
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Τροπολογία 164
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά 
ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν 
ευκαιρίες σε καταναλωτές, εργαζόμενους 
και δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 165
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά 
ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν 
ευκαιρίες σε καταναλωτές, εργαζόμενους 
και δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. τονίζει ότι, ως αποτέλεσμα των 
χαμηλών επιτοκίων, μειώθηκε το κόστος 
της έκδοσης νέων ομολόγων· 
επαναλαμβάνει ότι τα επίπεδα του χρέους 
σε ορισμένα κράτη μέλη συνεχίζουν να 
μην είναι βιώσιμα· τονίζει ότι σε 4 κράτη 
μέλη της ζώνης του ευρώ, τα επίπεδα 
χρέους εξακολουθούν να είναι αρκετά 
πάνω από το 100% του ΑΕΠ· 
επαναλαμβάνει ότι τα χαμηλά επιτόκια 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση 
χρηματιστηριακής φούσκας, κυρίως, 
αλλά ασφαλώς όχι μόνο, στην αγορά 
ακινήτων·

Or. en

Τροπολογία 166
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Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια, παρά κάποιες 
βραχυπρόθεσμες θετικές συνέπειες, δεν 
είναι αρκετά αποτελεσματικά στο να 
προσφέρουν ευκαιρίες σε όλους τους 
καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, καθώς τα πλουσιότερα 
άτομα του πληθυσμού είναι εκείνα που 
είναι πιθανότερο να επωφεληθούν από το 
χαμηλότερο κόστος δανεισμού και, 
επομένως, ενισχύουν την ανισότητα του 
πλούτου·

Or. en

Τροπολογία 167
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. υπογραμμίζει ότι, παρότι τα πολύ 
χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν 
ευκαιρίες σε καταναλωτές, εργαζόμενους 
και δανειολήπτες, δημιουργούν τεράστια 
προβλήματα για τους μικρούς 
αποταμιευτές, τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα και για όσους αποταμιεύουν 
για τη συνταξιοδότησή τους·

Or. en

Τροπολογία 168
Frances Fitzgerald
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια ενδέχεται να 
προσφέρουν ευκαιρίες σε καταναλωτές, 
εργαζόμενους και δανειολήπτες σε 
ορισμένα κράτη μέλη· σημειώνει επίσης 
ότι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων 
παρουσιάζει προκλήσεις για τους 
αποταμιευτές και τους συνταξιούχους 
λόγω των χαμηλών αποδόσεων·

Or. en

Τροπολογία 169
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, 
εργαζόμενους και δανειολήπτες, οι οποίοι 
μπορούν να επωφεληθούν από την 
ισχυρότερη οικονομική δυναμική, τη 
χαμηλότερη ανεργία και το χαμηλότερο 
κόστος δανεισμού· εκφράζει, ωστόσο, την 
ανησυχία του για τις συνέπειες στους 
μεμονωμένους αποταμιευτές και στη 
χρηματοοικονομική ισορροπία των 
συνταξιοδοτικών και των ασφαλιστικών 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 170
Alfred Sant
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού, έχει ωστόσο επίγνωση ότι οι 
αποταμιευτές, ιδίως οι συνταξιούχοι που 
εξαρτώνται από τις αποταμιεύσεις τους 
για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους 
από τις συντάξεις, έχουν πληγεί 
δυσμενώς·

Or. en

Τροπολογία 171
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Gilles Boyer, 
Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. υπογραμμίζει ότι, παρότι τα πολύ 
χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια προσφέρουν 
ευκαιρίες σε καταναλωτές, εργαζόμενους 
και δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού, σε ορισμένα κράτη μέλη 
επικρατεί η αντίληψη ότι δημιουργούν 
προβλήματα για τους μικρούς 
αποταμιευτές και τα συνταξιοδοτικά 
συστήματα·

Or. en
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Τροπολογία 172
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν δυνητικά 
να επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού, έχουν όμως παράλληλα 
δυσμενή επίπτωση στους αποταμιευτές 
και τους μελλοντικούς δικαιούχους της 
ασφάλισης συντάξεων·

Or. en

Τροπολογία 173
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού·

9. υπογραμμίζει ότι τα πολύ χαμηλά ή 
αρνητικά επιτόκια προσφέρουν ευκαιρίες 
σε καταναλωτές, εργαζόμενους και 
δανειολήπτες, οι οποίοι μπορούν να 
επωφεληθούν από την ισχυρότερη 
οικονομική δυναμική, τη χαμηλότερη 
ανεργία και το χαμηλότερο κόστος 
δανεισμού· σημειώνει ότι μακροπρόθεσμα 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα 
για τους αποταμιευτές και τους 
συνταξιούχους·

Or. en

Τροπολογία 174
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Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι τα μη 
τυποποιημένα μέτρα νομισματικής 
πολιτικής της ΕΚΤ έχουν διατηρήσει τα 
επιτόκια σε χαμηλότερα επίπεδα, 
αποτρέποντας με τον τρόπο αυτόν την 
αθέτηση πληρωμής, εκ μέρους των 
κρατών μελών και των υπερχρεωμένων 
ιδιωτικών εταιρειών, των δυσβάστακτων 
χρεών τους·

Or. en

Τροπολογία 175
Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι τα πραγματικά 
επιτόκια στις γερμανικές καταθέσεις 
ταμιευτηρίου ήταν αρνητικά αρκετές 
φορές προτού η Γερμανία υιοθετήσει το 
ευρώ, κυρίως μεταξύ 1971 και 1980, 1990 
και 1994 και 2000 και 2001·

Or. en

Τροπολογία 176
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει ότι τα μετρητά 
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εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική 
μέθοδο πληρωμής και καλεί, ως εκ 
τούτου, την ΕΚΤ να μην απαγορεύσει τις 
πληρωμές τοις μετρητοίς και να συνεχίσει 
να εκδίδει όλα τα υφιστάμενα 
χαρτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων 
των χαρτονομισμάτων των 200 EUR·

Or. en

Τροπολογία 177
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. αναγνωρίζει την ύπαρξη 
διανεμητικών συνεπειών από τις 
πολιτικές της ΕΚΤ· εκτιμά ότι η 
ανισότητα του πλούτου έχει επιδεινωθεί 
από τον πληθωρισμό των τιμών των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς 
οι πολύ πλούσιοι είναι αυτοί που κατέχουν 
κυρίως χρηματοοικονομικά στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 178
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την πρόθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να 
συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές 
κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 

διαγράφεται
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νομισματικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 179
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την πρόθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να 
συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές 
κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 180
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την πρόθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να 
συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές 
κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ´εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής·

10. εκφράζει τη λύπη του για την 
πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΤ να συνεχίσει να επανεπενδύει τις 
πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους 
για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής, δεδομένου ότι η 
πολιτική αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της εντολής της ΕΚΤ, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 127 της ΣΛΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 181
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την πρόθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να 
συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές 
κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής·

10. εκφράζει τη λύπη του για την 
πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΤ να συνεχίσει να επανεπενδύει τις 
πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες 
τίτλους·

Or. en

Τροπολογία 182
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την πρόθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να 
συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές 
κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής·

10. εκφράζει τη λύπη του για την 
πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΤ να συνεχίσει να επανεπενδύει τις 
πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους 
για τη διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 183
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Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την πρόθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να 
συνεχίσει να επανεπενδύει τις πληρωμές 
κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής·

10. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΕΚΤ να συνεχίσει να επανεπενδύει τις 
πληρωμές κεφαλαίου από λήγοντες τίτλους 
για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη 
διατήρηση των ευνοϊκών συνθηκών 
ρευστότητας και του κατ΄εξοχήν 
διευκολυντικού χαρακτήρα της 
νομισματικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 184
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει τις κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΚΤ για τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στα κράτη 
μέλη και τη νομοθετική πρόταση της 
Επιτροπής επί του θέματος· επισημαίνει 
την πρακτική που εφαρμόζουν οι 
τράπεζες σε πολλά κράτη μέλη, 
συγκεκριμένα τη μαζική πώληση 
ιδιωτικών μη εξυπηρετούμενων δανείων 
σε εταιρείες ιδιωτικών συμμετοχών, 
πρακτική που έχει αποδεδειγμένα 
οδηγήσει σε υψηλότερο ποσοστό 
κατασχέσεων κατοικιών· σημειώνει την 
αποτυχία πολλών κρατών μελών να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό μέσω 
κατάλληλων νόμων προστασίας των 
καταναλωτών· ζητεί τη θέσπιση, σε 
επίπεδο ΕΕ, της νομικής προστασίας των 
δανειοληπτών ενυπόθηκων δανείων από 
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τις κατασχέσεις·

Or. en

Τροπολογία 185
Philippe Lamberts

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. συμφωνεί με τον Mario Draghi ότι 
υπάρχουν πιθανότατα καλύτεροι τρόποι 
διοχέτευσης κεφαλαίων στην οικονομία 
από την ποσοτική χαλάρωση· καλεί την 
ΕΚΤ να προβεί σε συγκριτική μελέτη 
αντικτύπου των πολιτικών της με 
εναλλακτικές προτάσεις εναλλακτικών 
μέτρων, όπως απευθείας μεταφορά στους 
πολίτες· καλεί επίσης την επιτροπή 
ECON να διενεργήσει μελέτες σχετικά με 
το θεσμικό πλαίσιο που θα ήταν 
απαραίτητο για την υλοποίηση αυτών 
των προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 186
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει, ωστόσο, ότι η 
παρατεταμένη εφαρμογή μη 
τυποποιημένων μέτρων πολιτικής έχει 
αρνητικές παρενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένων δυσμενών 
διανεμητικών επιπτώσεων, επιπτώσεων 
αφερεγγυότητας για ορισμένους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 
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μεταφοράς κινδύνων στους καταναλωτές, 
πιθανών ανεπαρκειών στην πραγματική 
οικονομία, φουσκών στην αγορά 
ακινήτων και άλλων που πρέπει να 
μελετηθούν και να αντιμετωπιστούν·

Or. en

Τροπολογία 187
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει, ωστόσο, ότι η 
νομισματική πολιτική καθεαυτή δεν 
επαρκεί για την επίτευξη 
μακροπρόθεσμης οικονομικής 
ανάκαμψης και καλεί τους φορείς 
χάραξης πολιτικής να υλοποιήσουν 
κοινωνικά ισόρροπες και φιλόδοξες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
δημοσιονομικές πολιτικές στο πλαίσιο 
του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, καθώς και στο πλαίσιο του 
μέσου ευελιξίας που παρέχει· 

Or. en

Τροπολογία 188
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί επαγρύπνηση απέναντι στον 
κίνδυνο να επανεμφανιστούν φούσκες στα 
ακίνητα και υπερχρέωση στα νοικοκυριά 
και τον ιδιωτικό τομέα σε ορισμένα 
κράτη μέλη λόγω των ευνοϊκών για την 
ανάπτυξη πολιτικών επιτοκίου της ΕΚΤ·
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Or. en

Τροπολογία 189
Luis Garicano, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
παρατεταμένες χαμηλές πληθωριστικές 
πιέσεις, την υπερβολική εξάρτηση από τη 
νομισματική πολιτική της ΕΚΤ για τη 
διατήρηση της ανάπτυξης και τις όλο και 
περισσότερο περιορισμένες επιλογές που 
προσφέρει στο πλαίσιο της υφιστάμενης 
εργαλειοθήκης της·

Or. en

Τροπολογία 190
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να 
θέτει ως στόχο το ονομαστικό ΑΕΠ, διότι 
τα μέτρα νομισματικής πολιτικής δεν 
μπορούν να επιφέρουν συστηματικές 
βελτιώσεις στους καθοριστικούς 
παράγοντες της πραγματικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 191
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. σημειώνει ότι, επειδή δεν αυξάνει 
τα επιτόκια σε περιόδους οικονομικής 
άνθησης, οι επιλογές της ΕΚΤ ως προς τη 
μείωση των επιτοκίων σε περιόδους 
οικονομικής ύφεσης είναι περιορισμένες·

Or. en

Τροπολογία 192
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ενθαρρύνει την ΕΚΤ να 
διερευνήσει εναλλακτικά εργαλεία 
άσκησης νομισματικής πολιτικής, όπως 
απευθείας μεταφορές στα νοικοκυριά· 
καλεί την ΕΚΤ και την επιτροπή ECON 
να προβούν σε μελέτες προκειμένου να 
διερευνήσουν τη δυνητική οικονομική 
αποτελεσματικότητα των απευθείας 
μεταφορών σε σύγκριση με την ποσοτική 
χαλάρωση·

Or. en

Τροπολογία 193
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. σημειώνει την έκκληση του 
Προέδρου Draghi για καλύτερη 
ευθυγράμμιση μεταξύ της νομισματικής 
πολιτικής της ΕΚΤ και των 
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δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών 
μελών, τονίζοντας ότι ένα πιο ισόρροπο 
μείγμα μακροοικονομικής πολιτικής θα 
επέτρεπε στα χαμηλά επιτόκια να 
παρέχουν τον ίδιο βαθμό κινήτρων με το 
παρελθόν με λιγότερες παρενέργειες·

Or. en

Τροπολογία 194
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. ζητεί επιτακτικά από την EKT να 
εξομαλύνει τα επιτόκια το συντομότερο 
δυνατό· θεωρεί ότι η εξομάλυνση της 
νομισματικής πολιτικής περιλαμβάνει τον 
τερματισμό της πρακτικής του 
προσανατολισμού προσδοκιών·

Or. en

Τροπολογία 195
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. υπενθυμίζει ότι τα μέτρα της ΕΚΤ, 
σε συμφωνία με την αποστολή της, 
μπορούν να έχουν θετικές επιπτώσεις 
στους χρηματοδοτικούς όρους και τις 
επενδύσεις, προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι 
πιστωτικές επεκτάσεις μπορούν να 
οδηγήσουν σε κακή κατανομή των 
πραγματικών πόρων με υψηλό κόστος 
(«κακές επενδύσεις»)·

Or. en
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Τροπολογία 196
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών, 
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο, για την επίτευξη των 
στόχων πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα·

Or. en

Τροπολογία 197
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. προειδοποιεί ότι, σύμφωνα με την 
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, 
υπάρχουν ενδείξεις ενίσχυσης των 
δημοσιονομικών ανισορροπιών, ιδίως 
στις χώρες που εν πολλοίς δεν επλήγησαν 
από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση, δεδομένου ότι, αντίθετα με τις 
χώρες που βρέθηκαν στην καρδιά της 
αναταραχής, δεν βίωσαν την 
απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα· 
σημειώνει ότι οι ανισορροπίες έχουν λάβει 
τη μορφή σημαντικής ανόδου των 
πιστώσεων του ιδιωτικού τομέα, συχνά 
σε συνδυασμό με ανάλογη αύξηση των 
τιμών των ακινήτων·

Or. en



AM\1192714EL.docx 99/160 PE643.166v02-00

EL

Τροπολογία 198
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ε. ζητεί επαγρύπνηση απέναντι στην 
επανεμφάνιση φούσκας στα ακίνητα και 
στην υπερχρέωση των νοικοκυριών και 
του ιδιωτικού τομέα σε ορισμένα κράτη 
μέλη· προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη 
αγορά ομολόγων του ιδιωτικού τομέα από 
την ΕΚΤ αποτελεί επιδότηση που δίνει τη 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν 
υπερβολικά υψηλά επίπεδα χρέους, 
συμβάλλοντας επομένως στην 
υπερχρέωση του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 199
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10στ. επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
για την αύξηση των ισοζυγίων του 
TARGET2 η οποία αποτυπώνει τις 
συνεχιζόμενες εκροές κεφαλαίου από την 
περιφέρεια της ζώνης του ευρώ· καλεί 
την ΕΚΤ να αποσαφηνίσει τους 
υποκείμενους παράγοντες και τους 
πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με 
τις ανισορροπίες που αυτό θα μπορούσε 
να προκαλέσει·

Or. en

Τροπολογία 200
Stasys Jakeliūnas
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εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άλλες πτυχές Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Or. en

Τροπολογία 201
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό 
όργανο της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, 
με πλήρη σεβασμό της εντολής της και 
της ανεξαρτησίας της·

11. υπενθυμίζει ότι η ΕΚΤ είναι 
ανεξάρτητος οργανισμός με αυστηρή και 
περιορισμένη εντολή που ορίζεται στο 
άρθρο 127 της ΣΛΕΕ, συγκεκριμένα τη 
διασφάλιση της σταθερότητας των 
τιμών, το οποίο σημαίνει ότι οι 
υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της εντολής της ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 202
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό 

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ έχει αυστηρά καθορισμένη 
εντολή που ορίζεται στο άρθρο 127 της 
ΣΛΕΕ και που θα πρέπει να 
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θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις 
πολιτικές της, με πλήρη σεβασμό της 
εντολής της και της ανεξαρτησίας της·

αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της·

Or. en

Τροπολογία 203
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, 
με πλήρη σεβασμό της εντολής της και της 
ανεξαρτησίας της·

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή· καλεί την ΕΚΤ, με πλήρη 
σεβασμό της εντολής της και της 
ανεξαρτησίας της, να ενσωματώσει τις 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικά 
με τη διακυβέρνηση αρχές (αρχές ΠΚΔ) 
στις πολιτικές της και να δώσει 
προτεραιότητα στους στόχους 
βιωσιμότητας μεταξύ των δευτερευόντων 
στόχων της όπως ορίζονται στο άρθρο 
127 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 3 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 204
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, με 
πλήρη σεβασμό της εντολής της και της 

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, με 
πλήρη σεβασμό της εντολής της και της 
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ανεξαρτησίας της· ανεξαρτησίας της· εκτιμά ότι μεταξύ των 
δευτερευόντων στόχων της ΕΚΤ, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 127 της ΣΛΕΕ και 
στο άρθρο 3 της ΣΕΕ, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην προστασία του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 205
Pascal Canfin, Gilles Boyer, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, με 
πλήρη σεβασμό της εντολής της και της 
ανεξαρτησίας της·

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, με 
πλήρη σεβασμό της εντολής της και της 
ανεξαρτησίας της· θεωρεί ότι η δράση 
κατά της κλιματικής αλλαγής 
περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη εντολή 
της ΕΚΤ, κυρίως όσον αφορά τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

Or. en

Τροπολογία 206
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, με 
πλήρη σεβασμό της εντολής της και της 

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνονται 
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ανεξαρτησίας της· πλήρως σεβαστές η εντολή της και η 
ανεξαρτησία της·

Or. en

Τροπολογία 207
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της, με 
πλήρη σεβασμό της εντολής της και της 
ανεξαρτησίας της·

11. υπενθυμίζει ότι, ως θεσμικό όργανο 
της ΕΕ, η ΕΚΤ δεσμεύεται από τη 
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική 
αλλαγή και ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει 
να αντικατοπτρίζεται, κατά περίπτωση, 
στις πολιτικές της, με πλήρη σεβασμό της 
εντολής της και της ανεξαρτησίας της·

Or. en

Τροπολογία 208
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. σημειώνει τη δέσμευση της ΕΚΤ 
να συνεχίσει τις πολιτικές της στον τομέα 
των επανεπενδύσεων και μετά τον 
τερματισμό της αγοράς καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων· καλεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την ΕΚΤ να δώσει 
προτεραιότητα στην αγορά ομολόγων που 
συνδέονται με μακροπρόθεσμες 
στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες 
συμβάλλουν στη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
και να αναπτύξει αμέσως διαφανή και 
τυποποιημένα κριτήρια για την επιλογή 
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δικαιούχων για το πρόγραμμα που να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους 
περιβαλλοντικούς, τους κοινωνικούς και 
τους σχετικούς με τη διακυβέρνηση 
παράγοντες, με στόχο την απαλλαγή από 
τους τομείς και τις εταιρείες υψηλής 
έντασης άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 209
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. συμμερίζεται τις θέσεις που έχουν 
εκφράσει μέλη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της EKT σχετικά με τη 
σημασία της ανάπτυξης πραγματικά 
ευρωπαϊκών συστημάτων πληρωμών 
προστατευμένων από εξωτερικές 
διαταράξεις (συμπεριλαμβανομένων των 
πολιτικών διαταράξεων)· καλεί την ΕΚΤ 
να συνεχίσει τις εργασίες της στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας πανευρωπαϊκού 
συστήματος πληρωμών (PEPSI) με στόχο 
τη διαφύλαξη της κυριαρχίας της ΕΕ, την 
οικονομική αποδοτικότητα για όλους 
τους χρήστες και τους παρόχους, καθώς 
και τη διασφάλιση του θεμιτού 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 210
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί την ΕΚΤ να συμπληρώσει 
τις προσπάθειες της ΕΕ για το κλίμα και 
να αυξήσει την αγορά πράσινων 
ομολόγων που εκδίδονται από την ΕΤΕπ, 
δεδομένης της δέσμευσης της ΕΤΕπ να 
ευθυγραμμίσει όλες τις πράξεις της με τη 
συμφωνία του Παρισιού έως το τέλος του 
2020 και να αφιερώσει 50 % της στήριξής 
της σε δράσεις για το κλίμα και στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα έως το 2025 
και δεδομένης της πρότασης της 
Επιτροπής να μετατρέψει την ΕΤΕπ σε 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα για το Κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 211
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση 
τη δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος 
εφαρμόζοντας τις συστάσεις του NGFS και 
αναπτύσσοντας ουσιαστική δράση εν 
προκειμένω στο μέτρο του δυνατού χωρίς 
να υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλοι στόχοι·

12. εκφράζει τη λύπη του για τη 
δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος 
εφαρμόζοντας τις συστάσεις του NGFS και 
αναπτύσσοντας ουσιαστική δράση εν 
προκειμένω στο μέτρο του δυνατού, η 
οποία υπονομεύει την εντολή της ΕΚΤ για 
τη σταθερότητα των τιμών και άλλους 
δευτερεύοντες στόχους της·

Or. en
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Τροπολογία 212
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση 
τη δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος 
εφαρμόζοντας τις συστάσεις του NGFS 
και αναπτύσσοντας ουσιαστική δράση εν 
προκειμένω στο μέτρο του δυνατού χωρίς 
να υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλοι στόχοι·

12. εκφράζει τη λύπη του για τη 
δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος 
εφαρμόζοντας τις συστάσεις του NGFS, 
κάτι το οποίο θα κινδύνευε να 
υπονομεύσει την εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλους 
στόχους·

Or. en

Τροπολογία 213
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση 
τη δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος 
εφαρμόζοντας τις συστάσεις του NGFS και 
αναπτύσσοντας ουσιαστική δράση εν 
προκειμένω στο μέτρο του δυνατού χωρίς 

12. σημειώνει τη δήλωση της νέας 
Προέδρου της ΕΚΤ της 4ης Σεπτεμβρίου, 
στην οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της 
για τη συνεργασία της ΕΚΤ στο Δίκτυο για 
την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
(NGFS) και για τη δέσμευσή της να 
συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που δημιουργεί η αλλαγή του 
κλίματος εφαρμόζοντας τις συστάσεις του 
NGFS και αναπτύσσοντας ουσιαστική 
δράση εν προκειμένω στο μέτρο του 
δυνατού, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να 
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να υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλοι στόχοι·

τεθούν σε κίνδυνο η πρωταρχική εντολή 
της ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών 
και άλλοι δευτερεύοντες στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 214
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση 
τη δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος 
εφαρμόζοντας τις συστάσεις του NGFS 
και αναπτύσσοντας ουσιαστική δράση εν 
προκειμένω στο μέτρο του δυνατού χωρίς 
να υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλοι στόχοι·

12. επιδοκιμάζει τη δήλωση της 
Christine Lagarde της 4ης Σεπτεμβρίου, 
στην οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της 
για τη συμμετοχή της ΕΚΤ στο Δίκτυο 
κεντρικών τραπεζών και εποπτικών 
αρχών για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
εξέφρασε ιδίως τη στήριξή της για τη 
«σταδιακή εξάλειψη των περιουσιακών 
στοιχείων άνθρακα» από το 
χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ· τονίζει ότι η 
ΕΚΤ θα πρέπει να συμβάλει ενεργά στο 
έργο του NGFS και να θέσει σε εφαρμογή 
τις συστάσεις του NGFS που περιέχονται 
στην πρώτη του ολοκληρωμένη έκθεση 
του Απριλίου 2019, χωρίς να 
υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλοι στόχοι·

Or. en

Τροπολογία 215
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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12. λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση 
τη δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος 
εφαρμόζοντας τις συστάσεις του NGFS 
και αναπτύσσοντας ουσιαστική δράση εν 
προκειμένω στο μέτρο του δυνατού χωρίς 
να υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλοι στόχοι·

12. σημειώνει τη δήλωση της Christine 
Lagarde της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, στην 
οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για 
τη συνεργασία της ΕΚΤ στο Δίκτυο για 
την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
(NGFS) και για τη δέσμευσή της να 
συμβάλει στον προσδιορισμό και τη 
μέτρηση της έκθεσης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στους 
κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα 
και στην προώθηση ενός περισσότερο 
πράσινου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στο μέτρο του δυνατού χωρίς 
να υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλοι στόχοι· 
σημειώνει ότι η ΕΚΤ στηρίζει την 
ανάπτυξη εναρμονισμένου ορισμού των 
πράσινων περιουσιακών στοιχείων, 
δηλαδή της λεγόμενης ταξινομίας, και θα 
πρέπει να αξιολογήσει, μόλις συμφωνηθεί 
η ταξινομία αυτή, εάν και πώς μπορεί να 
εφαρμοστεί στο οικείο πρόγραμμα APP·

Or. en

Τροπολογία 216
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση τη 
δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος 
εφαρμόζοντας τις συστάσεις του NGFS 
και αναπτύσσοντας ουσιαστική δράση εν 
προκειμένω στο μέτρο του δυνατού χωρίς 

12. λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση τη 
δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου, στην οποία εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για τη συνεργασία της 
ΕΚΤ στο Δίκτυο για την ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα (NGFS) και 
για τη δέσμευσή της να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
δημιουργεί η αλλαγή του κλίματος, με 
πλήρη σεβασμό στην εντολή της ΕΚΤ για 
τη σταθερότητα των τιμών και άλλους 
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να υπονομευθούν η εντολή της ΕΚΤ για τη 
σταθερότητα των τιμών και άλλοι στόχοι·

στόχους·

Or. en

Τροπολογία 217
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της 
ΕΚΤ που ανακοίνωσε η Christine 
Lagarde αποτελεί μια ευκαιρία για να 
επανεξετάσει η ΕΚΤ την οικεία αρχή 
ουδετερότητας της αγοράς η οποία δεν 
συνιστά ούτε νομική απαίτηση ούτε 
καθιερωμένο δόγμα καθοδήγησης της 
πολιτικής των κεντρικών τραπεζών, ενώ 
το ΔΕΕ [υπόθεση C-62/14] υπονόησε 
στην πρόσφατη απόφασή του ότι η ΕΚΤ 
έχει τη δυνατότητα να διορθώνει την 
κακή λειτουργία των αγορών μέσω της 
νομισματικής πολιτικής· ζητεί, συνεπώς, 
επιτακτικά από την ΕΚΤ να 
αντιμετωπίσει, σύμφωνα με την εντολή 
της, τους κινδύνους για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να 
εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης 
των κινδύνων που σχετίζονται με το 
κλίμα στα κριτήρια καταλληλότητας των 
ασφαλειών για τις οικείες πράξεις 
εκκαθάρισης, καθώς και να 
αναδιαρθρώσει το χαρτοφυλάκιό της με 
τους τίτλους που διακρατούνται στο 
πλαίσιο του προγράμματος αγοράς 
ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα 
(CSPP), ώστε να μειωθεί το ποσοστό των 
ομολόγων που κατέχει και συνδέονται με 
βιομηχανίες ορυκτών καυσίμων και να 
αυξηθεί το ποσοστό των ομολόγων που 
κατέχει και συνδέονται με βιώσιμες 
επενδύσεις· προτείνει εν προκειμένω ένα 
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πλαίσιο αμοιβαίως μη αναγκαστικού 
συντονισμού μεταξύ της ΕΚΤ και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ)·

Or. en

Τροπολογία 218
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει τις ανησυχίες του 
σχετικά με το γεγονός ότι το πρόγραμμα 
CSPP ωφελεί κυρίως τις μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες υψηλής έντασης 
άνθρακα· υπενθυμίζει τη σύσταση του ΕΚ 
(T8-0215/2018) σύμφωνα με την οποία θα 
πρέπει η ΕΚΤ να λαμβάνει ρητώς υπόψη 
τη συμφωνία του Παρισιού και τους 
στόχους ΠΚΔ στις κατευθυντήριες 
γραμμές της για τα προγράμματα αγοράς 
της· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, παρά τις επικρίσεις που 
διατυπώθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του 
2018/2101(INI) και 2018/2007(INI) και 
από αρκετές ΜΚΟ και ανεξάρτητες 
ερευνητικές μελέτες, ο σημερινός 
σχεδιασμός του προγράμματος CSPP 
εξακολουθεί να εστιάζεται στα 
περιουσιακά στοιχεία έντασης άνθρακα, 
αντίθετα από την υποχρέωση της ΕΚΤ 
έναντι της συμφωνίας του Παρισιού για 
την κλιματική αλλαγή· καλεί την ΕΚΤ να 
προβεί σε αξιολόγηση του αντικτύπου του 
APP, και ιδίως του CSPP, στην 
κλιματική αλλαγή, όπως υποσχέθηκε ο 
Mario Draghi στη διάρκεια του 
Νομισματικού διαλόγου της 9ης Ιουλίου 
20181a, ως προκαταρκτικό βήμα προς τον 
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ανασχεδιασμό του CSPP κατά τρόπο 
φιλικό προς το κλίμα·
_________________
1a 
www.europarl.europa.eu/cmsdata/151460/
Monetary%20dialogue%2009.07.2018_E
N.pdf

Or. en

Τροπολογία 219
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει το ψήφισμα 
2018/2007(INI) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στο οποίο επικρίνεται η 
υπερβολική έμφαση που δίνει το 
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του 
επιχειρηματικού τομέα (CSPP) στα 
περιουσιακά στοιχεία έντασης άνθρακα· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 
παρά την υπόσχεση του κ. Draghi να 
εξετάσει τον αντίκτυπο του CSPP στην 
κλιματική αλλαγή, η ΕΚΤ δεν έχει 
αναλάβει επαρκή δράση στον τομέα 
αυτόν· καλεί την ΕΚΤ να προβεί σε 
μελέτη που θα διερευνά τον αντίκτυπο 
του APP, και ιδίως του CSPP, στην 
κλιματική αλλαγή ως προκαταρκτικό 
βήμα προς τον ανασχεδιασμό του CSPP 
με κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 220
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της ΕΚΤ 
να προστατεύσει το περιβάλλον και να 
θέσει στρατηγικούς στόχους και μέτρα 
που θα στηρίζουν την επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 221
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υποστηρίζει τις προσπάθειες για 
τη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα για 
το Κλίμα· χαιρετίζει τη δέσμευση της 
ΕΚΤ να ευθυγραμμίσει τις εργασίες της 
με τη συμφωνία του Παρισιού και να 
αφιερώσει το 50 % της στήριξής της στη 
δράση για το κλίμα και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα έως το 
2025· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 
να γίνει η οικολογική μετάβαση μια 
μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς στην 
οποία κανείς δεν θα μείνει πίσω· καλεί, 
ως εκ τούτου, την ΕΚΤ να εντείνει τις 
προσπάθειες προκειμένου να ενισχυθεί η 
βιωσιμότητα της ΕΚΤ μέσω των 
επενδύσεων σε κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα, καθώς και, 
μεταξύ άλλων, μέσω της επέκτασης της 
οικείας αγοράς πράσινων ομολόγων 
εκδοθέντων από την ΕΤΕπ·

Or. en
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Τροπολογία 222
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. προτείνει στην ΕΚΤ να αναγάγει 
το ζήτημα του πώς μπορούν οι 
δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών 
και η τραπεζική εποπτεία να συμβάλουν 
σε μια βιώσιμη οικονομία και στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
σε μία από τις ερευνητικές 
προτεραιότητές της· προτείνει στην ΕΚΤ 
να συνεργαστεί, για τον σκοπό αυτόν, με 
διεθνή δίκτυα πλην του NGFS, ιδίως το 
Βιώσιμο Τραπεζικό Δίκτυο και την 
πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για 
τις αρχές υπεύθυνης τραπεζικής·

Or. en

Τροπολογία 223
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. καλεί την ΕΚΤ να προετοιμαστεί 
για την ενσωμάτωση της βιώσιμης 
χρηματοδότησης και των βιώσιμων 
επενδύσεων (ταξινομία) της ΕΕ στις 
πολιτικές της και να επανεξετάσει 
αναλόγως την εφαρμογή της αρχής της 
ουδετερότητας των αγορών, με βάση τη 
δήλωση της Christine Lagarde της 4ης 
Σεπτεμβρίου·

Or. en
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Τροπολογία 224
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. καλεί την ΕΚΤ να δημοσιοποιήσει 
το συνολικό ποσό των κερδών που 
πραγματοποίησε το Ευρωσύστημα μέσω 
της συμφωνίας για τα καθαρά 
χρηματοοικονομικά στοιχεία (ANFA) και 
του προγράμματος αγοράς τίτλων (SMP) 
από το 2010 έως την πλήρη λήξη του 
προγράμματος, με συγκεκριμένη 
κατανομή για την κάθε χώρα που 
πραγματοποίησε αγορές στο πλαίσιο του 
SMP (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Ιταλία)·

Or. en

Τροπολογία 225
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. καλεί την ΕΚΤ να προετοιμαστεί 
για την ενσωμάτωση της ταξινομίας της 
ΕΕ για βιώσιμες δραστηριότητες στις 
πολιτικές της και να επανεξετάσει 
αναλόγως την εφαρμογή της αρχής της 
ουδετερότητας των αγορών·

Or. en

Τροπολογία 226
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA



AM\1192714EL.docx 115/160 PE643.166v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Άλλες πτυχές

Or. en

Τροπολογία 227
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις 
προπαρασκευαστικές προσπάθειές της για 
να εξασφαλίσει την σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών για όλα τα 
πιθανά απρόβλεπτα λόγω Brexit·

13. καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις 
προπαρασκευαστικές προσπάθειές της για 
να εξασφαλίσει την σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών για όλα τα 
πιθανά απρόβλεπτα, ιδίως όσα 
σχετίζονται με το Brexit·

Or. en

Τροπολογία 228
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις 
προπαρασκευαστικές προσπάθειές της για 
να εξασφαλίσει την σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών για όλα τα 
πιθανά απρόβλεπτα λόγω Brexit·

13. καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις 
προπαρασκευαστικές προσπάθειές της για 
να εξασφαλίσει την σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών για όλα τα 
πιθανά απρόβλεπτα λόγω Brexit· καλεί την 
ΕΚΤ να αξιολογήσει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί σε βασικές πράξεις της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τον 
χρηματοπιστωτικό τομέα που σχετίζονται 
με τα απρόβλεπτα λόγω Brexit, όπως τον 
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κανονισμό για τις χρηματοπιστωτικές 
αγορές ΙΙ (EMIR ΙΙ), και να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές συνέπειες 
του Brexit, ιδίως για τις περιφέρειες και 
τις χώρες που θίγονται άμεσα·

Or. en

Τροπολογία 229
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις 
προπαρασκευαστικές προσπάθειές της για 
να εξασφαλίσει την σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών για όλα τα 
πιθανά απρόβλεπτα λόγω Brexit·

13. καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει τις 
προπαρασκευαστικές προσπάθειές της για 
να εξασφαλίσει την σταθερότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών για όλα τα 
πιθανά απρόβλεπτα λόγω αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 230
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Jessica Stegrud, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 231
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 232
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. λαμβάνει υπόψη την καθυστέρηση 
της σύστασης της τραπεζικής ένωσης και 
συμπεραίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική 
βούληση για την ταχεία ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρως 
αμοιβαιοποιημένου ευρωπαϊκού 
συστήματος εγγύησης των καταθέσεων, το 
οποίο θα είναι προς όφελος μόνο των 
κρατών μελών που είναι αποδέκτες της 
καλόβουλης αλληλεγγύης άλλων κρατών 
μελών· υπογραμμίζει ότι η έλλειψη 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
μείωσης των κινδύνων και τα υψηλά 
επίπεδα χρέους στα προαναφερθέντα 
κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει 
δυσπιστία εντός της ΕΕ και μεταξύ των 
κρατών μελών·
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Or. en

Τροπολογία 233
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για 
τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί να επιτευχθεί 
ταχεία πρόοδος στον τομέα της μείωσης 
των κινδύνων·

Or. en

Τροπολογία 234
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. ζητεί τη δέουσα ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 235
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. λαμβάνει υπόψη τις 
επανειλημμένες εκκλήσεις της ΕΚΤ για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος 
ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ) ως 
τρίτου πυλώνα της τραπεζικής ένωσης· 
τονίζει τον καίριο ρόλο της ασφάλισης 
καταθέσεων για την οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης και για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας όλων των καταθέσεων 
εντός της τραπεζικής ένωσης· τονίζει ότι 
το ΕΣΑΚ, εάν σχεδιαστεί καταλλήλως, θα 
μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω 
ενίσχυση και διασφάλιση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 
συμπληρώνοντας το πλαίσιο εξυγίανσης 
και εκκαθάρισης και καλύπτοντας όλες 
τις τράπεζες που εποπτεύονται σύμφωνα 
με το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 236
Luis Garicano, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. ζητεί τη διάσπαση του φαύλου 
κύκλου μεταξύ τραπεζών και κυρίαρχων 
κρατών και την ολοκλήρωση της 
τραπεζικής ένωσης μέσω της θέσπισης 
ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης 
καταθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 237
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των 
καταθέσεων που θα βασίζεται σε ένα 
αποτελεσματικό εποπτικό καθεστώς και 
στην αποτελεσματική διαχείριση των 
κρίσεων, σε εναρμονισμένη νομοθεσία 
περί αφερεγγυότητας των τραπεζών και 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
ευρωπαϊκού καθεστώτος εξυγίανσης·

Or. en

Τροπολογία 238
Sven Giegold

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα συνασφάλισης 
των καταθέσεων με πλήρη ρευστότητα 
και κάλυψη ζημιών, αφού όμως έχουν 
εξαντληθεί πρώτα οι πόροι, προκειμένου 
να διαφυλαχθούν τα εύρυθμα εθνικά 
συστήματα ασφάλισης καταθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 239
Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και 
την υλοποίηση του μηχανισμού 
ασφαλείας για το Ενιαίο Ταμείο 
Εξυγίανσης·

Or. en

Τροπολογία 240
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων· 
εκφράζει επίσης την ανησυχία του για την 
κατάσταση των τραπεζών μικρού και 
μεσαίου μεγέθους, οι οποίες 
αντιμετωπίζουν αυξημένες λειτουργικές 
δαπάνες λόγω της θέσπισης νέων και 
απαραίτητων κανονιστικών μέτρων, τα 
οποία επιβάλλουν περαιτέρω 
περιορισμούς και οικονομικά βάρη στις 
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις· ζητεί 
από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ 
να λάβει υπόψη αυτό το όλο και πιο 
καίριο πρόβλημα, ιδίως στα μικρά κράτη 
μέλη της ΕΕ, όπου οι τράπεζες αυτές 
κατέχουν καίριας σημασίας, μικρούς 
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εξειδικευμένους τομείς της αγοράς οι 
οποίοι παραμελούνται από τις μεγάλες 
τράπεζες·

Or. en

Τροπολογία 241
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει την βαθιά του ανησυχία 
για τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

14. εκφράζει την ανησυχία του για 
τους κινδύνους που οφείλονται στην 
καθυστέρηση της σύστασης της 
τραπεζικής ένωσης και ζητεί την ταχεία 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης με 
ένα πλήρως αμοιβαιοποιημένο ευρωπαϊκό 
σύστημα εγγύησης των καταθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 242
Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί να ληφθούν εσπευσμένα 
μέτρα για την υλοποίηση ενός 
πραγματικού ασφαλούς περιουσιακού 
στοιχείου για τη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 243
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί αναγκαίο να εφαρμοστεί το 
ταχύτερο δυνατόν η διαρθρωτική 
μεταρρύθμιση των τραπεζών, με σαφή 
και υποχρεωτικό διαχωρισμό ανάμεσα 
στις δραστηριότητες λιανικής και τις 
επενδυτικές δραστηριότητες ώστε να 
μειωθούν οι αλληλεξαρτήσεις και οι 
κίνδυνοι στον τραπεζικό τομέα και να 
ενισχυθεί η ανθεκτικότητά του· εκφράζει 
τη λύπη του για την έλλειψη 
ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά 
την εν λόγω μεταρρύθμιση· θεωρεί επίσης 
αναγκαία τη θέσπιση αυστηρών κανόνων 
για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 244
Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι οι ιδιαίτερες 
επιχειρησιακές αρχές και η ειδική 
αποστολή των συνεργατικών και των 
συνεταιριστικών τραπεζών θα πρέπει να 
γίνονται σεβαστές και να αντανακλώνται 
στις πολιτικές και τις προσεγγίσεις της 
ΕΚΤ· 

Or. en

Τροπολογία 245
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με 
σκοπό να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα 
στους κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 246
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση·

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση· εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι, ενώ το 
σχέδιο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών 
(CMU) σχεδιάστηκε με σκοπό να 
εξαρτώνται οι ευρωπαϊκές ιδιωτικές 
επενδύσεις περισσότερο από τις 
κεφαλαιαγορές και λιγότερο από τον 
τραπεζικό δανεισμό, αυτό που συμβαίνει 
τώρα είναι το ακριβώς αντίθετο·

Or. en

Τροπολογία 247
Frances Fitzgerald
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση·

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ευρώπη 
που θα συμβάλει στην προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης στην πραγματική 
οικονομία προς όφελος όλων των πολιτών 
και θα βελτιώσει τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της 
Ένωσης στους κλυδωνισμούς·

Or. en

Τροπολογία 248
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με 
σκοπό να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση·

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για μια πλήρως ολοκληρωμένη Ένωση 
Κεφαλαιαγορών (CMU) ώστε να δοθεί 
ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, να 
εμβαθυνθεί και να ενισχυθεί η 
χρηματοπιστωτική ενοποίηση, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση· αναγνωρίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, την ισχυρή στήριξη που 
έχει παράσχει μέχρι στιγμής η ΕΚΤ στη 
σύσταση μιας πραγματικής Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών·

Or. en
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Τροπολογία 249
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση·

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης και να 
βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, με σκοπό να βελτιωθεί η 
ανθεκτικότητα στους κλυδωνισμούς και να 
γίνει πιο αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση·

Or. en

Τροπολογία 250
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση·

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση· εκτιμά ότι ο 
ταχύτερος τρόπος για την επίτευξη της 
εύρυθμης λειτουργίας της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών είναι να μειωθεί ο 
φόρτος των κανονιστικών ρυθμίσεων που 
παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία 
των κεφαλαιαγορών και έχουν ευρύτερες 
επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ένωση·
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Or. en

Τροπολογία 251
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση·

15. ζητεί την επιτάχυνση του σχεδίου 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) 
ώστε να αυξηθεί ο βαθμός της 
χρηματοπιστωτικής ενοποίησης, με σκοπό 
να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα στους 
κλυδωνισμούς και να γίνει πιο 
αποτελεσματική η διάχυση της 
νομισματικής πολιτικής σε ολόκληρη την 
νομισματική ένωση· χαιρετίζει τη 
συμβολή της επόμενης ομάδας εργασίας 
για την Ένωση Κεφαλαιαγορών στο 
πλαίσιο αυτό· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αναγάγει την ολοκλήρωση της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών σε κορυφαία 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 252
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Luis 
Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. αναγνωρίζει τη σημασία των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην 
ΕΕ· καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει να 
επαγρυπνά όσον αφορά την πρόσβαση 
αυτών των επιχειρήσεων στο πιστωτικό 
σύστημα, λαμβανομένης υπόψη της 
αργής οικονομικής ανάκαμψης και στο 
όνομα της αρχής της οικονομικής 
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ένταξης· επαναβεβαιώνει εν προκειμένω 
τη στήριξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για επενδυτικές πολιτικές 
στο πλαίσιο του «συντελεστή 
υποστήριξης των ΜΜΕ»·

Or. en

Τροπολογία 253
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί την ΕΚΤ και τα άλλα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν 
την ανάγκη και τη σκοπιμότητα 
μετάβασης σε μια πιο εναρμονισμένη 
αρχιτεκτονική εποπτείας των 
χρηματοπιστωτικών συστημάτων σε όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 254
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β τονίζει ότι ο εποπτικός ρόλος της 
ΕΚΤ (ΕΕΜ), η ευθύνη της για τη 
συστημική σταθερότητα (ΕΣΚΚ) και ο 
ρόλος της στη χάραξη της νομισματικής 
πολιτικής δεν θα πρέπει να συγχέονται 
και δεν θα πρέπει να προκαλούν 
συγκρούσεις συμφερόντων στην εκτέλεση 
των βασικών καθηκόντων της· τονίζει 
επίσης ότι είναι σημαντικό να διερευνηθεί 



AM\1192714EL.docx 129/160 PE643.166v02-00

EL

η μελλοντική θεσμική ανεξαρτησία των 
τριών αυτών λειτουργιών με έναν 
δημοκρατικά ελέγξιμο μηχανισμό για την 
επίλυση των μεταξύ τους διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 255
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. ζητεί ισχυρότερα και 
εναρμονισμένα μέτρα μακροπροληπτικής 
εποπτείας και μακροπροληπτική 
εποπτεία· εκφράζει την ανησυχία του για 
το γεγονός ότι, τον Οκτώβριο του 2019, 
μόνο τέσσερις χώρες της ζώνης του ευρώ 
είχαν ενεργοποιήσει την επιλογή ενός 
αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας άνω 
του μηδενός·

Or. en

Τροπολογία 256
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των 
κρυπτονομισμάτων και των αυξημένων 
κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων ως 
αγορακεντρικής αναδυόμενης 
εναλλακτικής πρότασης στο ευρώ· καλεί 
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες να τις 
εποπτικές αρχές να παρακολουθούν την 
ανάπτυξή τους και τους κινδύνους στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας·
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Or. en

Τροπολογία 257
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των 
κρυπτονομισμάτων και των αυξημένων 
κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια·

16. καλεί όλες τις εποπτικές αρχές να 
εντείνουν την παρακολούθηση της 
ανάπτυξης των κρυπτογραφικών 
στοιχείων ενεργητικού (crypto-assets) και 
των κρυπτονομισμάτων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στο κρυπτονόμισμα Libra που 
προωθείται από το Facebook, και των 
αυξημένων κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 258
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των 
κρυπτονομισμάτων και των αυξημένων 
κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια·

16. καλεί όλες τις εποπτικές αρχές να 
εντείνουν την παρακολούθηση της 
ανάπτυξης των κρυπτονομισμάτων, των 
κρυπτογραφικών στοιχείων ενεργητικού 
(crypto-assets) και των αυξημένων 
κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 259
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των 
κρυπτονομισμάτων και των αυξημένων 
κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια·

16. καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί 
στενά την ανάπτυξη των κρυπτογραφικών 
στοιχείων ενεργητικού (crypto-assets) και 
τους επακόλουθους κινδύνους που 
απειλούν την κυβερνοασφάλεια, τα οποία 
μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στη σταθερότητα και την ασφάλεια του 
χρηματοπιστωτικού τομέα· προτείνει να 
μην χρησιμοποιείται ο όρος 
«κρυπτονομίσματα», επειδή, όπως έχει 
επισημανθεί στη γνώμη 2014/08 της ΕΑΤ, 
η χρήση του όρου «νόμισμα» μπορεί να 
είναι παραπλανητική για διαφόρους 
λόγους·

Or. en

Τροπολογία 260
Luis Garicano, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των 
κρυπτονομισμάτων και των αυξημένων 
κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια·

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την 
παρακολούθηση των κινδύνων που 
απειλούν την κυβερνοασφάλεια και της 
ανάπτυξης κρυπτογραφημένων στοιχείων 
ενεργητικού (crypto-assets), ιδίως εκείνων 
που τελούν υπό ιδιωτική διαχείριση, 
δεδομένων των προκλήσεων που θέτουν 
για τη νομισματική κυριαρχία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 261
Agnès Evren, Markus Ferber
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των 
κρυπτονομισμάτων και των αυξημένων 
κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια·

16. καλεί την ΕΚΤ να εντείνει την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των 
κρυπτογραφικών στοιχείων ενεργητικού 
(crypto-assets), συμπεριλαμβανομένων 
των stablecoins, και των αυξημένων 
κινδύνων που απειλούν την 
κυβερνοασφάλεια, καθώς και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 262
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις 
που διατύπωσε η Christine Lagarde κατά 
τη συνεδρίαση της επιτροπής ECON της 
4ης Σεπτεμβρίου 2019 σχετικά με τις νέες 
ρυθμίσεις για τα κρυπτονομίσματα, 
σύμφωνα με τις οποίες η ΕΚΤ και οι 
κεντρικές τράπεζες εν γένει θα πρέπει να 
παρακολουθούν σαφώς αυτές τις 
εξελίξεις και να συμβάλουν στις εν 
εξελίξει διεθνείς εργασίες για σχετικές 
παρεμβάσεις πολιτικής· ζητεί από την 
ΕΚΤ να αξιολογήσει, σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για το 
ηλεκτρονικό χρήμα, τα 
χρηματοοικονομικά μέσα και τα εικονικά 
νομίσματα/στοιχεία ενεργητικού, 
προκειμένου να διαμορφωθεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο εποπτείας των 
χρηματοοικονομικών μέσων, οντοτήτων 
ή υποδομών, για τους σκοπούς της 
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καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και της σταθερότητας, καθώς και με 
στόχο τη διασυνοριακή συνεργασία και 
συντονισμό· ζητεί από την ΕΚΤ να 
συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τη δημιουργία πλαισίου για τα νέα 
αυτά νομίσματα που να συνδυάζει την 
καινοτομία, τις ανάγκες των πολιτών, τη 
διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και το κράτος δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 263
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες 
προσπάθειες της ΕΚΤ να ενισχύσει 
περαιτέρω τις οικείες ικανότητες 
αντίδρασης και αποκατάστασης σε 
περίπτωση κυβερνοεπίθεσης στην ίδια 
της τη οργάνωση·

Or. en

Τροπολογία 264
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την ΕΚΤ να παρακολουθεί 
και να ποσοτικοποιεί τις αρνητικές 
παρενέργειες της πολιτικής ανοικτής 
αγοράς και της πολιτικής αρνητικών 
επιτοκίων που εφαρμόζει·
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Or. en

Τροπολογία 265
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης 
να επιτρέψει την κανονιστική 
χρηματοοικονομική καινοτομία στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και της ανάγκης εξασφάλισης 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

17. καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της 
χρηματοοικονομικής καινοτομίας στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 266
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Billy 
Kelleher, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης 
να επιτρέψει την κανονιστική 
χρηματοοικονομική καινοτομία στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και της ανάγκης εξασφάλισης 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

17. καλεί την ΕΚΤ να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 
κατάλληλων κανονιστικών περιορισμών, 
της ανάγκης να επιτρέψει την 
χρηματοοικονομική καινοτομία στον 
τομέα της χρηματοοικονομικής 
τεχνολογίας και της ανάγκης εξασφάλισης 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας·

Or. en

Τροπολογία 267
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. τονίζει με ανησυχία τους 
κινδύνους που επάγει για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα η υψηλή 
έκθεση ορισμένων τραπεζικών 
συστημάτων σε περιουσιακά στοιχεία 
επιπέδου 2 και επιπέδου 3, 
συμπεριλαμβανομένων παραγώγων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ δεν ανέλαβαν 
καμία δράση για να αντιμετωπίσουν τους 
κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα μη 
ρευστοποιήσιμα και σύνθετα μέσα, από 
την έναρξή της· επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του να συμπεριληφθεί η έκθεση 
σε περιουσιακά στοιχεία επιπέδου 2 και 3 
μεταξύ των εποπτικών προτεραιοτήτων 
της ΕΚΤ για το 2018·

Or. en

Τροπολογία 268
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ενθαρρύνει την ΕΚΤ να 
συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και όλους τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να 
ενισχύσουν τον ρόλο του ευρώ ως 
αποθεματικού νομίσματος· θεωρεί ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
διαφόρων διαύλων, όπως η θεσμική 
εκπροσώπηση ή ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα με καλές 
αποδόσεις·

Or. en
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Τροπολογία 269
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. ενθαρρύνει την ΕΚΤ να 
καταβάλει, από κοινού με τις άλλες 
κεντρικές τράπεζες, προσπάθειες για να 
διερευνήσουν τους χρηματοπιστωτικούς 
και τους οικονομικούς κινδύνους και 
ευκαιρίες που επάγουν τα ψηφιακά 
νομίσματα κεντρικών τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 270
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις 
απόψεις και τις παρατηρήσεις ευρέος 
φάσματος διαφόρων ενδιαφερόμενων 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών·

18. διαφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
«κατάλληλα εργαλεία» για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· εκτιμά ότι η ΕΚΤ 
πρέπει να περιορίσει ριζικά τις φιλοδοξίες 
της και να εφαρμόσει μια αυστηρή 
ερμηνεία της εντολής της·

Or. en
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Τροπολογία 271
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις ευρέος φάσματος 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών·

18. λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις ευρέος φάσματος 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων· καλεί 
την ΕΚΤ να επιδιώξει επίσης τη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη συγκεκριμένη 
διαδικασία επανεξέτασης·

Or. en

Τροπολογία 272
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 

18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι είναι αναγκαίο να 
εξεταστούν προσεκτικά η άσκηση και οι 
λειτουργικές πτυχές της νομισματικής 
πολιτικής της ΕΚΤ ώστε να στηρίζουν 
καλύτερα τις γενικές πολιτικές της ΕΕ, με 
την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου 
της που είναι η διατήρηση της 



PE643.166v02-00 138/160 AM\1192714EL.docx

EL

οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις 
απόψεις και τις παρατηρήσεις ευρέος 
φάσματος διαφόρων ενδιαφερόμενων 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών·

σταθερότητας των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 273
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις ευρέος φάσματος 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών·

18. συμφωνεί με την άποψη της νέας 
Προέδρου της ΕΚΤ ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις ευρέος φάσματος 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων·

Or. en

Τροπολογία 274
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις ευρέος φάσματος 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών·

18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις ευρέος φάσματος 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών· αναθέτει στην 
επιτροπή ECON να διενεργήσει έκθεση 
πρωτοβουλίας επί του θέματος·

Or. en

Τροπολογία 275
Eero Heinäluoma

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις ευρέος φάσματος 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών·

18. συμφωνεί με την άποψη της 
Christine Lagarde ότι η επανεξέταση του 
πλαισίου νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ 
είναι έγκαιρη και δικαιολογημένη ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία για την εκπλήρωση 
της εντολής της για σταθερότητα των 
τιμών στο μέλλον· καλεί την ΕΚΤ να 
οργανώσει δημόσια διαβούλευση στο 
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η 
επανεξέταση θα είναι ανοικτή στις απόψεις 
και τις παρατηρήσεις ευρέος φάσματος 
διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών· συμφωνεί επίσης 
με την Christine Lagarde ότι η ΕΚΤ 
πρέπει να ενισχύσει την προβολή του 
αντικτύπου των πολιτικών της στους 
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Ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 276
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. συμφωνεί με την ΕΚΤ σχετικά με 
τη σημασία των μετρητών ως νόμιμου 
νομίσματος· καλεί την ΕΚΤ να θεσπίσει 
ενιαίο ανώτατο όριο πληρωμών σε 
μετρητά για τις χώρες που χρησιμοποιούν 
το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα· καλεί επίσης 
την ΕΚΤ, με την επιφύλαξη των 
προνομίων των κρατών μελών, να 
δημιουργήσει πλατφόρμα ενημέρωσης 
σχετικά με τις μεγάλες συναλλαγές άνω 
ορισμένου ορίου και να χαράξει 
ομοιογενή νομισματική πολιτική για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
της φοροδιαφυγής και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
του οργανωμένου εγκλήματος·

Or. en

Τροπολογία 277
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. χαιρετίζει το γεγονός ότι από το 
2017 η ΕΚΤ δημοσιεύει τον πλήρη 
κατάλογο όλων των συμμετοχών CSPP, 
μαζί με τα ονόματα των εκδοτών, τα 
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συγκεντρωτικά δεδομένα για αυτές τις 
συμμετοχές ανά χώρα, τον κίνδυνο, τη 
διαβάθμιση και τον τομέα· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί 
σε εφαρμογή ανάλογη πολιτική σε σχέση 
με τα προγράμματα ABSPP και CBPP3· 
επαναλαμβάνει ότι απαιτείται 
περισσότερη διαφάνεια, ιδίως για το 
CBPP3, δεδομένου του σημαντικού 
μεγέθους του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 278
Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την ΕΚΤ να συνεχίσει να 
δίνει προσοχή στην πρόσβαση των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο 
πιστωτικό σύστημα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, 
σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα για 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη 
χρηματοδότηση, η διαθεσιμότητα και οι 
όροι εξωτερικής χρηματοδότησης για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
βελτιώθηκε περαιτέρω το 2018· δηλώνει 
ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, ότι υπάρχει 
ανάγκη παροχής περαιτέρω κινήτρων για 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην 
ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 279
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ενθαρρύνει την ΕΚΤ να 
διερευνήσει εναλλακτικές λύσεις αντί της 
ποσοτικής χαλάρωσης για την επιδίωξη 
των οικείων στόχων πολιτικής· καλεί την 
ΕΚΤ να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα των απευθείας 
μεταφορών στα νοικοκυριά ως 
εναλλακτικής αυτού του είδους και να 
μελετήσει ποιο πλαίσιο πολιτικής 
διακυβέρνησης θα ήταν απαραίτητο για 
την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος 
από νομική άποψη·

Or. en

Τροπολογία 280
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί την Christine Lagarde να 
δεσμευτεί σε μία από τις προτεραιότητές 
της όπως ανακοινώθηκαν στη δήλωσή 
της της 4ης Σεπτεμβρίου 2019, και 
συγκεκριμένα την ενίσχυση της 
προσέγγισης των πολιτών, και να 
εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ 
γίνονται κατανοητές από τα άτομα τα 
οποία εξυπηρετεί εντέλει·

Or. en

Τροπολογία 281
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. χαιρετίζει τη δημιουργία του 
βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ 
(Euro short-term rate), του νέου επιτοκίου 
αναφοράς διάρκειας μίας ημέρας για τις 
χρηματαγορές της ζώνης του ευρώ· ζητεί 
από την ΕΚΤ να συμπεριλάβει στην 
προσεχή ετήσια έκθεσή της μια πρώτη 
αξιολόγηση της εξέλιξής του και της 
λειτουργίας του στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 282
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
πρωτοβουλία της ΕΚΤ «ευρωπαϊκή 
κατανομή χρεωστικών μέσων» (EDDI) 
και επισημαίνει ότι η εν λόγω 
πρωτοβουλία δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να περιορίσει ή να 
καταπατήσει τα προνόμια του 
Ευρωπαίου νομοθέτη·

Or. en

Τροπολογία 283
Luis Garicano, Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier 
Chastel, Billy Kelleher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι έχει μειωθεί η πίεση που 
ασκείται στα κράτη μέλη για να προβούν 
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σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και για 
τη μη υλοποίηση των συστάσεων ανά 
χώρα και καλεί την ΕΚΤ να ασκήσει 
πίεση για την αντιστροφή αυτής της 
κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 284
Δημήτριος Παπαδημούλης, Manon Aubry
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν έχει ακόμη 
συμπεριλάβει τα ελληνικά ομόλογα στο 
PSPP παρά τις βελτιώσεις που πέτυχε η 
Ελλάδα όσον αφορά τη βιωσιμότητα του 
χρέους και την εκ νέου πρόσβαση στις 
αγορές ομολόγων· καλεί την ΕΚΤ να 
εξηγήσει για ποιον λόγο η ΕΚΤ δεν έχει 
ακόμη διενεργήσει ανάλυση της 
βιωσιμότητας του χρέους των ελληνικών 
ομολόγων —προϋπόθεση για τη 
συμπερίληψη των ομολόγων στην 
ποσοτική χαλάρωση·

Or. en

Τροπολογία 285
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β εκφράζει την ανησυχία του για τη 
φιλοκυκλικότητα του πλαισίου ασφαλειών 
της ΕΚΤ και την υπερβολική εξάρτησή 
του από τους εξωτερικούς οργανισμούς 
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πιστοληπτικών αξιολογήσεων· καλεί την 
ΕΚΤ να επανεξετάσει το οικείο πλαίσιο 
καταλληλότητας των ασφαλειών και να 
καθιερώσει ίδια αξιολόγηση της 
ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων·

Or. en

Τροπολογία 286
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β επισημαίνει τη σημασία των 
μετρητών ως μέσου πληρωμής των 
πολιτών της ΕΕ και καλεί την ΕΚΤ να 
διατηρήσει τα μετρητά ως μέσο 
πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 287
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. υπογραμμίζει τον τεχνικό 
χαρακτήρα των αποφάσεων 
διαμόρφωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ 
και τη σημασία της δημόσιας στήριξης 
για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων 
από εμπειρογνώμονες· επικρίνει, ως εκ 
τούτου, την πολιτικοποίηση των 
αποφάσεων πολιτικής της ΕΚΤ· καλεί 
όλους τους πολιτικούς και τους εθνικούς 
κεντρικούς τραπεζίτες να είναι 
προσεκτικοί όταν προβαίνουν σε 
δημόσιες δηλώσεις που ενδέχεται να 
υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στις 
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πολιτικές της ΕΚΤ και τη στήριξή τους·

Or. en

Τροπολογία 288
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενίσχυση της λογοδοσίας που 
επιτεύχθηκε υπό την Προεδρία του Mario 
Draghi και προσβλέπει στην περαιτέρω 
ενίσχυση της λογοδοσίας, του διαλόγου 
και της διαφάνειας από τη νέα Πρόεδρο·

19. προσβλέπει στην ενίσχυση της 
λογοδοσίας, του διαλόγου και της 
διαφάνειας από τη νέα Πρόεδρο και 
λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβε όσον αφορά θέματα λογοδοσίας 
και διαφάνειας κατά την ακρόασή της 
ενώπιον της επιτροπής ECON στις 4 
Σεπτεμβρίου 2019·

Or. en

Τροπολογία 289
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενίσχυση της λογοδοσίας που 
επιτεύχθηκε υπό την Προεδρία του Mario 
Draghi και προσβλέπει στην περαιτέρω 
ενίσχυση της λογοδοσίας, του διαλόγου 
και της διαφάνειας από τη νέα Πρόεδρο·

19. αναμένει από τη νέα Πρόεδρο της 
ΕΚΤ να εξασφαλίσει περισσότερη 
λογοδοσία, διάλογο και διαφάνεια 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε 
κατά την ακρόασή της ενώπιον της 
Επιτροπής Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής στις 4 
Σεπτεμβρίου 2019·

Or. en
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Τροπολογία 290
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενίσχυση της λογοδοσίας που 
επιτεύχθηκε υπό την Προεδρία του Mario 
Draghi και προσβλέπει στην περαιτέρω 
ενίσχυση της λογοδοσίας, του διαλόγου 
και της διαφάνειας από τη νέα Πρόεδρο·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενίσχυση της λογοδοσίας που 
επιτεύχθηκε υπό την Προεδρία του Mario 
Draghi και προσβλέπει στην περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, 
του διαλόγου και του ανοιχτού πνεύματος 
από τη νέα Πρόεδρο, με τη βελτίωση, 
μεταξύ άλλων, της δομής του 
νομισματικού διαλόγου, λαμβανομένων 
υπόψη των μοντέλων άλλων εθνικών 
κοινοβουλίων και των παρατηρήσεων 
των εμπειρογνωμόνων του νομισματικού 
τομέα που όρισε η επιτροπή ECON τον 
Μάρτιο του 2014· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η κ. Lagarde δεν 
συμμετείχε στη σύνοδο ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
συζήτηση και την έγκριση του διορισμού 
της·

Or. en

Τροπολογία 291
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενίσχυση της λογοδοσίας που 
επιτεύχθηκε υπό την Προεδρία του Mario 
Draghi και προσβλέπει στην περαιτέρω 
ενίσχυση της λογοδοσίας, του διαλόγου 
και της διαφάνειας από τη νέα Πρόεδρο·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ενίσχυση της λογοδοσίας που 
επιτεύχθηκε υπό την Προεδρία του Mario 
Draghi και προσβλέπει στη συνέχιση της 
λογοδοσίας, του διαλόγου και της 
διαφάνειας από τη νέα Πρόεδρο και στη 
διατήρηση αυτού του ισχυρού δεσμού·
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Or. en

Τροπολογία 292
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να 
δώσει τη δυνατότητα επαρκούς 
πρόσβασης στα έγγραφα και τις 
πληροφορίες για τους ελέγχους του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
(ΕΕΣ) που σχετίζονται με την εποπτεία 
των τραπεζών· χαιρετίζει στο πλαίσιο 
αυτό το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ 
του ΕΕΣ και της ΕΚΤ του Οκτωβρίου 
2019 στο οποίο καθορίζονται οι 
πρακτικές ρυθμίσεις για την ανταλλαγή 
πληροφοριών κατά τους ελέγχους των 
εποπτικών δραστηριοτήτων της ΕΚΤ από 
το ΕΕΣ·

Or. en

Τροπολογία 293
Engin Eroglu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως προς 
την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
προσλάβει τα άτομα με τα περισσότερα 
προσόντα ανεξάρτητα από το φύλο τους·
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κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει ουσιαστικότερο 
συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία 
διορισμού· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

Or. en

Τροπολογία 294
Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca, Jessica Stegrud, Eugen 
Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως προς 
την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει ουσιαστικότερο 
συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία 
διορισμού· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 295
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως προς 
την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει ουσιαστικότερο 
συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία 
διορισμού· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 296
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως προς 
την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει ισορροπημένους ως προς την 
εκπροσώπηση των φύλων καταλόγους 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τους 
κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· υπενθυμίζει την 
παράγραφο 4 του ψηφίσματος 
2019/2614(RSP) του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου, στο οποίο το Κοινοβούλιο 
δεσμεύεται να μην λαμβάνει υπόψη 
καταλόγους που δεν τηρούν την αρχή της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί 
ικανοποιητική πρόοδος·

Or. en

Τροπολογία 297
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως προς 
την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει έναν γεωγραφικά ισόρροπο και 
ισορροπημένο ως προς την εκπροσώπηση 
των φύλων κατάλογο προεπιλογής για όλες 
τις σημερινές και μελλοντικές κενές θέσεις 
και να τον κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, 
ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να 
διαδραματίσει ουσιαστικότερο 
συμβουλευτικό ρόλο στη διαδικασία 
διορισμού· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

Or. en

Τροπολογία 298
Agnès Evren

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με πλήρη διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως προς 
την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικότερο συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

20. υπενθυμίζει ότι οι διορισμοί των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής θα 
πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και 
με διαφάνεια από κοινού με το 
Κοινοβούλιο και σύμφωνα με τις 
Συνθήκες· καλεί το Συμβούλιο να 
καταρτίσει έναν ισορροπημένο ως προς 
την εκπροσώπηση των φύλων κατάλογο 
προεπιλογής για όλες τις σημερινές και 
μελλοντικές κενές θέσεις και να τον 
κοινοποιήσει στο Κοινοβούλιο, ώστε να 
του δώσει τη δυνατότητα να διαδραματίσει 
ουσιαστικό συμβουλευτικό ρόλο στη 
διαδικασία διορισμού· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 
έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος·

Or. en

Τροπολογία 299
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπενθυμίζει στη νέα Πρόεδρο της 
ΕΚΤ, κ. Lagarde, τα συμπεράσματα της 
υπόθεσης 1697/2016/ANA του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τη 
συμμετοχή του πρώην Προέδρου της 
ΕΚΤ κ. Draghi στην «Ομάδα των 
Τριάντα»· διαφωνεί με το επιχείρημα της 
ΕΚΤ ότι η συμμετοχή σε τέτοιου είδους 
φόρα είναι αναγκαία για τον διάλογο των 
ενδιαφερομένων μερών με τις 
εποπτευόμενες τράπεζες (ΕΚΤ, 
παρατηρήσεις επί των προτάσεων που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ως μέρος του ψηφίσματός του σχετικά με 
την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2016, 
Απρίλιος 2018)· ζητεί από την ΕΚΤ να 
σεβαστεί τις συστάσεις του 
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Διαμεσολαβητή και να επανεξετάσει 
προσεκτικά τις εσωτερικές πολιτικές της, 
προκειμένου να περιορίσει τις 
συγκρούσεις συμφερόντων που μπορούν 
να ανακύψουν ως αποτέλεσμα των 
πρακτικών μεταπήδησης στελεχών 
μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και τη συμμετοχή μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σε 
άτυπα φόρα όπου πραγματοποιούνται 
μυστικές συζητήσεις με ανώτατους 
εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 300
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπενθυμίζει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου σύμφωνα με το οποίο η 
ΕΚΤ θα πρέπει να διασφαλίσει την 
ανεξαρτησία των μελών της εσωτερικής 
της Επιτροπής Επιθεώρησης· ζητεί 
επιτακτικά από την ΕΚΤ να 
δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις 
οικονομικών συμφερόντων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της, 
προκειμένου να αποφεύγονται 
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 
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άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων 
μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους·

Or. en

Τροπολογία 301
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. παρότι αναγνωρίζει τη διεύρυνση 
των λειτουργιών της τράπεζας κατά την 
τελευταία δεκαετία και την ανάγκη 
απασχόλησης περισσότερου προσωπικού 
υπό διαφορετικές συνθήκες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων για τα οποία 
συστάθηκε, ζητεί τη δίκαιη, διαφανή και 
ταχεία επίλυση των προβλημάτων 
ανθρωπίνων πόρων που έχουν ανακύψει 
για όλα τα μέλη του προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 302
Stasys Jakeliūnas
εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης 
και αποτελεσματικότερης λογοδοσίας της 
ΕΚΤ σε ένα πλαίσιο διεύρυνσης της 
αποστολής της από την έναρξη της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του για 
μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία 
προς το Κοινοβούλιο· είναι έτοιμο προς 
τον σκοπό αυτόν να βελτιώσει τη δομή 
του νομισματικού διαλόγου με τον 
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Πρόεδρο της ΕΚΤ· είναι της άποψης ότι 
οι ρυθμίσεις ενισχυμένης διαφάνειας θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:
- απαιτήσεις δημοσιοποίησης των 
δηλώσεων συμφερόντων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου·
- διασφάλιση ότι υπάρχουν ανεξάρτητα 
μέλη στην Επιτροπή Επιθεώρησης και 
στην Επιτροπή Δεοντολογίας·
- υιοθέτηση νέας πολιτικής για τις 
καταγγελίες δυσλειτουργιών·
- προσδιορισμός σαφών κατευθυντήριων 
γραμμών και απαιτήσεων διαφάνειας και, 
κατά περίπτωση, θέσπιση ορίων στις 
συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη·
- πρόβλεψη συγκεκριμένων απαιτήσεων 
όσον αφορά τις θέσεις του ιδρύματος στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων 
χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και 
σε πολυμερή φόρα όπως η επιτροπή της 
Βασιλείας·

Or. en

Τροπολογία 303
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. εκφράζει τη λύπη του για την 
αρνητική στάση της ΕΚΤ σε σχέση με την 
υπόθεση 1697/2016/ANA του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή σχετικά με τη συμμετοχή 
του Προέδρου της ΕΚΤ στην «Ομάδα 
των Τριάντα»· ζητεί από την ΕΚΤ να 
δώσει τέλος στη συμμετοχή του 
Προέδρου στην G30, να επανεξετάσει τις 
συστάσεις του Διαμεσολαβητή και να 
αναθεωρήσει προσεκτικά τις εσωτερικές 
πολιτικές της προκειμένου να 
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προστατευτεί από ενδεχόμενη γνωστική 
αιχμαλωσία από τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 304
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ποσοστό άνω του 97 % των 
μελών των συμβουλευτικών ομάδων της 
ΕΚΤ προέρχονται από τον ιδιωτικό 
χρηματοπιστωτικό τομέα· εκτιμά ότι 
αυτή η κατάσταση προκαλεί μεροληψία, 
συγκρούσεις συμφερόντων και 
κανονιστική άλωση στη διαδικασία 
χάραξης πολιτικής· ζητεί μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση ανεξάρτητων 
ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων και 
υπέρμαχων της προστασίας των 
καταναλωτών σε όλους τους 
συμβουλευτικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 305
Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις ουσιαστικές, λεπτομερείς, ανά τμήμα 
παρατηρήσεις της ΕΚΤ σχετικά με το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου με θέμα την 

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις ουσιαστικές, λεπτομερείς, ανά τμήμα 
παρατηρήσεις της ΕΚΤ σχετικά με το 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου με θέμα την 
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Ετήσια Έκθεση 2017 της ΕΚΤ· καλεί την 
ΕΚΤ να διατηρήσει τη δέσμευσή της υπέρ 
της λογοδοσίας και να συνεχίσει να 
δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τα γραπτά της 
σχόλια σχετικά με το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεσή της·

Ετήσια Έκθεση 2017 της ΕΚΤ· καλεί την 
ΕΚΤ να διατηρήσει και να ενισχύσει 
περαιτέρω τη δέσμευσή της υπέρ της 
λογοδοσίας και να συνεχίσει να 
δημοσιοποιεί κάθε χρόνο τα γραπτά της 
σχόλια σχετικά με το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου για την ετήσια έκθεσή της·

Or. en

Τροπολογία 306
Stéphane Séjourné, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Luis Garicano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. τονίζει ότι η ΕΚΤ έχει βελτιώσει 
την επικοινωνία της· εκτιμά, ωστόσο, ότι 
θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές 
της προκειμένου να καταστήσει τις 
αποφάσεις της διαθέσιμες και 
κατανοητές από όλους τους πολίτες, 
καθώς και τις δράσεις της για τη 
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών 
στη ζώνη του ευρώ και, επομένως, για τη 
διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης του 
κοινού νομίσματος·

Or. en

Τροπολογία 307
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί τη διενέργεια πλήρους 
εξωτερικού ελέγχου της ΕΚΤ·

Or. en
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Τροπολογία 308
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. καλεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 
αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο 
των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί 
στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας· 
επισημαίνει ότι η επικοινωνία με τα 
ιδρύματα που υπόκεινται σε άμεση ή 
έμμεση εποπτεία θα πρέπει να γίνεται 
καταρχήν στην εθνική γλώσσα ή γλώσσες 
των ιδρυμάτων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 309
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. ζητεί από την ΕΚΤ να δώσει 
πάραυτα τέλος στη συμμετοχή του 
Προέδρου στην G30 και να αναθεωρήσει 
προσεκτικά τις εσωτερικές πολιτικές της 
προκειμένου να προστατευτεί από 
παρέμβαση από τον παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 310
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 21 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21δ. 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·

Or. en

Τροπολογία 311
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers, Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21ε. τονίζει τη σημασία του υλικού 
χρήματος ως του μόνου νόμιμου 
χρήματος και υπενθυμίζει σε όλες τις 
χώρες της ζώνης του ευρώ ότι τα 
χαρτονομίσματα και τα κέρματα σε ευρώ, 
καθώς και άλλα ισχυρά αποθέματα αξίας 
δεν πρέπει να απορρίπτονται στις 
συναλλαγές·

Or. en
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Τροπολογία 312
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Charlie Weimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21στ. εκφράζει τη λύπη του για τις 
παρατηρήσεις που διατύπωσε η Christine 
Lagarde σχετικά με τα δημοσιονομικά 
πλεονάσματα στη Γερμανία και στις 
Κάτω Χώρες, μέρες μόνο αφού ανέλαβε 
καθήκοντα ως Πρόεδρος της ΕΚΤ· 
υπενθυμίζει ότι οι εθνικές επενδυτικές 
αποφάσεις παραμένουν προνόμιο των 
εθνικών κοινοβουλίων και κυβερνήσεων· 
προειδοποιεί ότι τέτοιου είδους δηλώσεις 
ενισχύουν την απειλή της σταδιακής 
μετατροπής της ΕΚΤ σε πολιτική 
οντότητα, η οποία παραβιάζει περαιτέρω 
τα προνόμια των κρατών μελών και 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
χρεωμένων δημόσιων και ιδιωτικών 
οντοτήτων· καλεί την Christine Lagarde 
να απέχει από τέτοιες χονδροειδείς 
παρατηρήσεις στο μέλλον·

Or. en


