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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 7 

Τροπολογία  7 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Αα. λαµβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
οικονοµική, κοινωνική και δηµοκρατική 
κρίση, π.χ. το πλαίσιο οικονοµικής 
διακυβέρνησης, έχει στερήσει δια παντός 
από τις κυρίαρχες και δηµοκρατικά 
εκλεγµένες κυβερνήσεις και εθνικά 
κοινοβούλια τη δυνατότητα επιλογής των 
πολιτικών που θα ακολουθήσουν, 
εµποδίζει την άσκηση δηµοκρατικού 
ελέγχου από τους λαούς της Ευρώπης και 
επιβάλλει καθεστώς µόνιµης λιτότητας·  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 8 

Τροπολογία  8 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1α. υπογραµµίζει το γεγονός ότι το ύψος 
του δηµόσιου και του εξωτερικού χρέους 
στις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ είναι 
µεταξύ των υψηλότερων στον κόσµο – 
συνέπεια της ασύµµετρης φύσης της 
διεργασίας ολοκλήρωσης· υπενθυµίζει ότι 
το εν λόγω χρέος λειτούργησε ως 
πρόσχηµα για την επιβολή µέτρων 
λιτότητας, τα οποία στην 
πραγµατικότητα προκάλεσαν όξυνση της 
φτώχειας και αύξηση του χρέους· θεωρεί 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 
αντιµετωπιστεί το βάρος του χρέους, µε 
την επαναδιαπραγµάτευσή του 
(αναδιάρθρωση και ουσιαστική µείωση) 
και την επαναφορά του σε βιώσιµα 
επίπεδα, ως επείγον θέµα και θέµα 
στοιχειώδους δικαιοσύνης·  

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 9 

Τροπολογία  9 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, ∆ηµήτριος 

Παπαδηµούλης 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, 
µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλες 
τις δυνατότητες για να ενισχυθεί η ΟΝΕ 
και να καταστεί ανθεκτικότερη και 
φιλικότερη στην ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τη σταθερότητα, µε µια 
κοινωνική διάσταση που θα αποσκοπεί 
στη διατήρηση της κοινωνικής 
οικονοµίας της αγοράς στην Ευρώπη και 
στον σεβασµό του δικαιώµατος 
συλλογικής διαπραγµάτευσης, µε 
εξασφάλιση στο πλαίσιο αυτό του 
συντονισµού των κοινωνικών πολιτικών 
των κρατών µελών, 
συµπεριλαµβανοµένου ενός µηχανισµού 
ελάχιστου µισθού ή εισοδήµατος 
διαφορετικού για κάθε κράτος µέλος και 
εγκρινόµενου από αυτό, και να 
υποστηρίξει τον αγώνα κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού, την επανένταξη των 
εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, και 
την εθελοντική κινητικότητα και ευελιξία 
µεταξύ επαγγελµάτων και µεταξύ κρατών 
µελών· 

16. πιστεύει ότι το Σύµφωνο 
Σταθερότητας, η Συνθήκη για τη 
Σταθερότητα, τον Συντονισµό και τη 
∆ιακυβέρνηση στην ΟΝΕ και η 
νοµοθεσία περί οικονοµικής 
διακυβέρνησης, όπως το λεγόµενο 
«Εξάπτυχο» (Six-pack), το «∆ίπτυχο» 
(Two-pack) και το «Σύµφωνο για το ευρώ 
+» (Euro-plus Pact), πρέπει να 
ανακληθούν· καλεί την Επιτροπή να 
ηγηθεί της πρωτοβουλίας για µια ριζική 
αλλαγή της µακροοικονοµικής πολιτικής, 
µε στόχο τη διασφάλιση της 
δηµοκρατικής λογοδοσίας, της 
διαφάνειας και της δυνατότητας των 
κρατών µελών να υιοθετούν πολιτικές οι 
οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
τους, συµπεριλαµβανοµένων των 
κοινωνικά ισορροπηµένων µέτρων 
δηµοσιονοµικής τόνωσης·  
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 10 

Τροπολογία  10 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, ∆ηµήτριος 

Παπαδηµούλης 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  17α. πιστεύει ακράδαντα ότι η 
αρχιτεκτονική της οικονοµικής 
διακυβέρνησης και της ΟΝΕ είναι 
αδιαφανής και αντιδηµοκρατική· 
επιµένει στην αντικατάσταση του 
συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης 
µε ένα πραγµατικό σύµφωνο 
απασχόλησης και ανάπτυξης, µε βάση 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια 
που θα είναι επωφελή για όλους τους 
ανθρώπους στην ΕΕ· διατυπώνει επίσης 
έκκληση για διεξαγωγή διακυβερνητικής 
διάσκεψης µε σκοπό την κατάργηση του 
δηµοσιονοµικού συµφώνου και εισηγείται 
άµεση αναστολή του έως την 
πραγµατοποίησή της· 

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 11 

Τροπολογία  11 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  15α. θεωρεί ότι η νοµοθεσία περί 
τραπεζικής ένωσης εξυπηρετεί µόνο τα 
συµφέροντα του µεγάλου 
χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου στην ΕΕ 
και παραβιάζει θεµελιώδεις 
δηµοκρατικές αρχές· υποστηρίζει την 
κατάργηση της νοµοθεσίας για την 
τραπεζική ένωση και την ανάγκη να 
διασφαλιστεί δηµοκρατικός δηµόσιος 
έλεγχος του τραπεζικού συστήµατος· 

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 12 

Τροπολογία  12 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  15β. ζητεί ριζική αλλαγή του 
καταστατικού και της εντολής της ΕΚΤ 
ώστε να διασφαλιστεί ο πολιτικός και 
δηµοκρατικός έλεγχός της από τα κράτη 
µέλη επί ίσοις όροις· πιστεύει ότι είναι 
ουσιαστικό να δοθεί και πάλι στα κράτη 
µέλη η εξουσία να αποφασίζουν για 
µείζονος σηµασίας οικονοµικές πολιτικές 
όπως η νοµισµατική πολιτική· 

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 13 

Τροπολογία  13 

Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Patrick Le Hyaric, Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  15γ. πιστεύει ότι είναι αναγκαίος ο 
µετασχηµατισµός της ΕΚΤ σε κύριο 
δανειστή, ώστε να µπορεί να λειτουργεί 
ως κανονική κεντρική τράπεζα και, 
συνεπώς, να συµβάλλει στην τόνωση της 
οικονοµίας σε εποχές αποπληθωρισµού 
και ύφεσης· στο πλαίσιο αυτό, επιµένει 
ότι η ΕΚΤ και η ΕΤΕπ θα πρέπει να 
χρηµατοδοτούν απευθείας τις δηµόσιες 
επενδύσεις µε σκοπό να στηρίζουν την 
πραγµατική οικονοµία και όχι νέες 
φούσκες στις τιµές των περιουσιακών 
στοιχείων·  

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 14 

Τροπολογία  14 

Inês Cristina Zuber, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Anja Hazekamp, 

Jean-Luc Mélenchon 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  2α. ζητεί την εκπόνηση προγραµµάτων 

στήριξης για όσα κράτη µέλη πιθανόν 
επιθυµούν να διαπραγµατευτούν την έξοδό 
τους από το ευρώ µε το σκεπτικό ότι η 
συµµετοχή τους είναι πλέον µη βιώσιµη και 
µη υποφερτή· εκτιµά πως τα προγράµµατα 
αυτά θα πρέπει να προβλέπουν τη δέουσα 
αποζηµίωση για την προκληθείσα κοινωνική 

και οικονοµική βλάβη· 

 

Or. en 
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15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 15 

Τροπολογία  15 

Inês Cristina Zuber, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Patrick Le Hyaric, 

Jean-Luc Mélenchon 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  3α. ζητεί τη θέσπιση σχεδίων έκτακτης 

ανάγκης προς στήριξη της οικονοµίας 

των χωρών στις οποίες παρενέβη η 

Τρόικα, τα οποία θα προβλέπουν την 

παροχή οικονοµικών πόρων και τις 

αναγκαίες εξαιρέσεις από τη λειτουργία 

της ενιαίας αγοράς και των κοινών 

πολιτικών·  

 

Or. en 

 

 


