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Τροπολογία  23 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1ζ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ζ. τονίζει ότι σε διάφορα κράτη μέλη 

το ευρώ έφερε αύξηση της ανεργίας, 

πτώση των μισθών, επιδείνωση των 

κοινωνικών λειτουργιών του κράτους, 

αποεπένδυση, επιδείνωση της 

παραγωγικής ικανότητας, εξωτερικό 

χρέος, στασιμότητα και ύφεση· 

υπενθυμίζει ότι σε αυτά τα κράτη μέλη, 

μέσα σε 20 χρόνια, υπήρξε μέση 

ανάπτυξη μικρότερη του 1 % ετησίως και 

απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

και τον παγκόσμιο μέσο όρο· επισημαίνει 

ότι αυτό είχε και εξακολουθεί να έχει ως 

αποτέλεσμα οικονομική εξάρτηση και 

πολιτική υπαγωγή σε μηχανισμούς όπως 

το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Οικονομική 

Διακυβέρνηση, το Δημοσιονομικό 

Σύμφωνο και το Σύμφωνο Σταθερότητας· 
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Τροπολογία  24 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 η (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1η. καλεί για τη δημιουργία ενός 

προγράμματος στήριξης για όσα κράτη 

μέλη ενδεχομένως επιθυμούν να 

διαπραγματευτούν την έξοδό τους από το 

ευρώ επειδή η συμμετοχή τους σε αυτό 

έχει καταστεί μη βιώσιμη και επαχθής· 

υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα 

θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλη 

αντιστάθμιση για την κοινωνική και 

οικονομική βλάβη που έχει προκληθεί· 
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Τροπολογία  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 θ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1θ. τονίζει ότι η τραπεζική ένωση έχει 

αποδυναμώσει περαιτέρω την ικανότητα 

των κρατών μελών να ελέγχουν το 

τραπεζικό τους σύστημα και επιπλέον 

έχει ενθαρρύνει και προκαλέσει μια σειρά 

από συγχωνεύσεις και εξαγορές στον 

τραπεζικό τομέα των διαφόρων κρατών 

μελών· θεωρεί ότι, συνεπώς, η τραπεζική 

ένωση έχει λειτουργήσει ως πολιτικό 

εργαλείο για την επιβολή της 

συγκέντρωσης και συσσώρευσης 

κεφαλαίου και ότι, μάλιστα, μια από τις 

μεγαλύτερες συνέπειες της τραπεζικής 

ένωσης είναι η δημιουργία ενός 

πανευρωπαϊκού ολιγοπωλίου, που δεν 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα των 

οργανισμών οι οποίοι λόγω μεγέθους δεν 

πρέπει να αφεθούν να καταρρεύσουν 

(«too-big-to-fail»), αλλά μάλλον το 

μεγεθύνει· στο πλαίσιο αυτό, 

αποδοκιμάζει την ανάμιξη της ΕΚ και 

της ΕΚΤ στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά 

την πρόληψη της εθνικοποίησης των 

τραπεζών και την προώθηση 

μεγαλύτερης συγκέντρωσης της 

βιομηχανίας προς ένα πανευρωπαϊκό 

τραπεζικό σύστημα, και ζητεί την 

κατάργηση της τραπεζικής ένωσης· 
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Τροπολογία  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ι (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ι. επισημαίνει ότι η Ένωση 

Κεφαλαιαγορών δρομολογήθηκε ως 

πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των 

χρηματοδοτικών δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ με τραπεζικά 

ιδρύματα· τονίζει, ωστόσο, ότι 

πραγματικός στόχος ήταν η 

αναζωογόνηση των κεφαλαιαγορών, των 

οποίων η κερδοφορία και τα επίπεδα 

εμπιστοσύνης είχαν πληγεί σοβαρά, 

εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης· 

θεωρεί ότι με την εμβάθυνση του 

χρηματοοικονομικού χαρακτήρα των 

οικονομιών των κρατών μελών και, 

συνακόλουθα, την αύξηση της 

κερδοφορίας των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, η Ένωση Κεφαλαιαγορών 

εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του 

χρηματοοικονομικού κεφαλαίου· ζητεί, 

επομένως, την άμεση παύση της 

διαδικασίας για τη δημιουργία Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών· 
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Τροπολογία  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ια (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ια. τονίζει ότι η δημιουργία μιας 

ενιαίας αγοράς λιανικών 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα έχει 

ως σημαντικές συνέπειες την 

εντατικοποίηση της κίνησης κεφαλαίων, 

που θα προκαλέσει προβλήματα στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως επίσης 

την εκκαθάριση των μικρότερων 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα και την επακόλουθη συγκέντρωση 

του κεφαλαίου και του πλούτου στις 

μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές ομάδες 

σε επίπεδο ΕΕ, αυξάνοντας την ηγεμονία 

τους και οδηγώντας στην απώλεια 

αυτονομίας και κυριαρχίας των κρατών 

μελών· 

Or. en 
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Τροπολογία  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ιβ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ιβ. απορρίπτει την εσωτερική αγορά 

ενέργειας της ΕΕ και ζητεί την ακύρωση 

της ενεργειακής ένωσης, δεδομένου ότι 

θα οδηγήσει σε περαιτέρω ελευθέρωση 

και μονοπώληση της αγοράς· ζητεί 

δημόσιο έλεγχο του στρατηγικού αυτού 

τομέα, καθώς η δημόσια ιδιοκτησία και 

διαχείριση της παραγωγής και της 

διανομής της ενέργειας είναι ο καλύτερος 

τρόπος διασφάλισης της περιβαλλοντικής 

και κοινωνικής βιωσιμότητας· 

επαναλαμβάνει ότι η ενέργεια είναι 

δημόσιο αγαθό και ότι η πρόσβαση στην 

ενέργεια θα πρέπει να αποτελεί βασικό 

κοινωνικό δικαίωμα· εκφράζει την 

αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η 

Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη αυτό το 

γεγονός· 

Or. en 
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Τροπολογία  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ιγ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ιγ. τονίζει ότι οι διάφορες 

πρωτοβουλίες στον τομέα των 

μεταφορών, όπως ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 

Ουρανός, η σειρά δέσμης μέτρων για 

τους σιδηροδρόμους και η πρόσφατη 

δέσμη μέτρων για την κινητικότητα, 

προωθούν την ελευθέρωση και την 

ιδιωτικοποίηση του τομέα των 

μεταφορών, καθώς και την 

εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων του τομέα των μεταφορών· 

Or. en 



 

AM\1171852EL.docx PE631.568v01-00 } 

 PE631.569v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Τροπ. 30 

Τροπολογία  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ιδ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ιδ. θεωρεί ότι η ψηφιακή ενιαία 

αγορά θα προωθήσει κυρίως την 

ελευθέρωση της ψηφιακής αγοράς, 

θέτοντας το ζήτημα της πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο προς όφελος των 

επιχειρήσεων, αντί να προσανατολίζεται 

προς την προστασία του γενικού 

συμφέροντος, του δημόσιου τομέα και 

της ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό· 

Or. en 
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Τροπολογία  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ιε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1ιε. επισημαίνει ότι οι κανόνες της ΕΕ 

για τις κρατικές ενισχύσεις συνιστούν 

επίθεση κατά της ίδιας της δημοκρατίας, 

και ανοίγουν τις πόρτες στη δικτατορία 

της αγοράς· υπενθυμίζει ότι οι 

περιορισμοί που επιβάλλονται στην 

κρατική παρέμβαση είναι ιδιαίτερα 

επιζήμιοι για τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

περιφέρειες, με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν να υπερβούν τις αποκλίσεις τους 

από τις περισσότερο αναπτυγμένες 

περιφέρειες· 

Or. en 



 

AM\1171852EL.docx PE631.568v01-00 } 

 PE631.569v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.12.2018  B8-0557/2018 }  

 B8-0558/2018 } RC1/Τροπ. 32 

Τροπολογία  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marina Albiol Guzmán, Paloma 

López Bermejo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ALDE 

Δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2 α. τονίζει ότι η ανακοινωθείσα δέσμη 

μέτρων για την Ενιαία Αγορά θα 

εξυπηρετήσει μόνο καπιταλιστικές 

επιδιώξεις για περαιτέρω εμβάθυνση της 

συγκέντρωσης του πλούτου στις μεγάλες 

δυνάμεις και οικονομικές ομάδες, με την 

εμμονή στην απορρύθμιση, την 

ελευθέρωση και την εκμετάλλευση ενός 

τυποποιημένου προτύπου στις οικονομίες 

των κρατών μελών και την επιβολή στους 

πολίτες και στους εργαζομένους ενός 

ενιαίου κοινωνικοοικονομικού μοντέλου 

αντίθετου προς τα συμφέροντα, τα 

δικαιώματα και τις θεμιτές προσδοκίες 

τους· 

Or. en 

 

 


