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Τροπολογία 1
Werner Langen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η αναγνώριση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
ως ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου ενισχύει 
την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και ειδικότερα της αρμόδιας για τα 
οικονομικά και νομισματικά θέματα 
κοινοβουλευτικής επιτροπής του, ως 
θεσμικού οργάνου ενώπιον του οποίου η 
ΕΚΤ λογοδοτεί για τις αποφάσεις της στο 
πεδίο της νομισματικής πολιτικής· εκτιμά 
ότι, παράλληλα, η συμβολή του 
Κοινοβουλίου στον ορισμό των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ πρέπει 
να ενισχυθεί· θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΚΤ 
στον αγώνα κατά των προσπαθειών 
προσβολής των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
οδηγήσει σε στενή συνεργασία μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών·

1. θεωρεί ότι η αναγνώριση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
ως ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου ενισχύει 
την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και ειδικότερα της αρμόδιας για τα 
οικονομικά και νομισματικά θέματα 
κοινοβουλευτικής επιτροπής του, ως 
θεσμικού οργάνου ενώπιον του οποίου η 
ΕΚΤ λογοδοτεί για τις αποφάσεις της στο 
πεδίο της νομισματικής πολιτικής· θεωρεί 
ότι ο ρόλος της ΕΚΤ στον αγώνα κατά των 
προσπαθειών προσβολής των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να οδηγήσει σε στενή συνεργασία 
μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών·

Or. de

Τροπολογία 2
Sahra Wagenknecht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η αναγνώριση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
ως ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου ενισχύει 
την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και ειδικότερα της αρμόδιας για τα 
οικονομικά και νομισματικά θέματα 
κοινοβουλευτικής επιτροπής του, ως 

1. θεωρεί ότι η αναγνώριση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
ως ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου ενισχύει 
την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και ειδικότερα της αρμόδιας για τα 
οικονομικά και νομισματικά θέματα 
κοινοβουλευτικής επιτροπής του, ως 
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θεσμικού οργάνου ενώπιον του οποίου η 
ΕΚΤ λογοδοτεί για τις αποφάσεις της στο 
πεδίο της νομισματικής πολιτικής· εκτιμά 
ότι, παράλληλα, η συμβολή του 
Κοινοβουλίου στον ορισμό των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ πρέπει 
να ενισχυθεί· θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΚΤ 
στον αγώνα κατά των προσπαθειών 
προσβολής των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
οδηγήσει σε στενή συνεργασία μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών·

θεσμικού οργάνου ενώπιον του οποίου η 
ΕΚΤ λογοδοτεί για τις αποφάσεις της στο 
πεδίο της νομισματικής πολιτικής· εκτιμά 
ότι, παράλληλα, η συμβολή του 
Κοινοβουλίου στον ορισμό των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ πρέπει 
να ενισχυθεί· θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΚΤ 
στον αγώνα κατά των προσπαθειών 
προσβολής των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
οδηγήσει σε στενή συνεργασία μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών· εκφράζει 
ανησυχία, διότι η ρητή προσθήκη του 
στόχου της σταθερότητας των τιμών 
στον κατάλογο των στόχων της Ένωσης
(άρθρο 2, παράγραφος 3 στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας για την τροποποίησης της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) θα 
δυσχεράνει έντονα τη χάραξη τυχόν 
μελλοντικής πολιτικής της ΕΚΤ που θα 
είναι προσανατολισμένη προς την 
κοινωνική ισορροπία και τη διασφάλιση 
της απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 3
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι η αναγνώριση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
ως ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου ενισχύει
την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και ειδικότερα της αρμόδιας για τα 
οικονομικά και νομισματικά θέματα 
κοινοβουλευτικής επιτροπής του, ως 
θεσμικού οργάνου ενώπιον του οποίου η 
ΕΚΤ λογοδοτεί για τις αποφάσεις της στο 
πεδίο της νομισματικής πολιτικής· εκτιμά 
ότι, παράλληλα, η συμβολή του 
Κοινοβουλίου στον ορισμό των μελών της 

1. θεωρεί ότι η αναγνώριση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 
ως ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου και η 
τροποποίηση των προϋποθέσεων που 
αφορούν τη διαβούλευση στο Συμβούλιο 
σχετικά με τον διορισμό των μελών της 
Εκτελεστικής Επιτροπής ενισχύουν την 
ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
ειδικότερα της αρμόδιας για τα οικονομικά 
και νομισματικά θέματα κοινοβουλευτικής 
επιτροπής του, ως θεσμικού οργάνου 
ενώπιον του οποίου η ΕΚΤ λογοδοτεί για 
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Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ πρέπει 
να ενισχυθεί· θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΚΤ 
στον αγώνα κατά των προσπαθειών 
προσβολής των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
οδηγήσει σε στενή συνεργασία μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών·

τις αποφάσεις της στο πεδίο της 
νομισματικής πολιτικής· εκτιμά ότι, 
παράλληλα, η συμβολή του Κοινοβουλίου 
στον ορισμό των μελών της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΕΚΤ πρέπει να ενισχυθεί· 
θεωρεί ότι ο ρόλος της ΕΚΤ στον αγώνα 
κατά των προσπαθειών προσβολής των 
οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να οδηγήσει 
σε στενή συνεργασία μεταξύ των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών·

Or. fr

Τροπολογία 4
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. δέχεται με ικανοποίηση τον νέο του 
ρόλο όσον αφορά την τροποποίηση της 
σύνθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ΕΚΤ·

Or. fr

Τροπολογία 5
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. λαμβάνει γνώση της επίσημης 
αναγνώρισης της Ευρωομάδας (Ομάδα 
Ευρώ) και του προεξέχοντος ρόλου της 
στη διεύθυνση της οικονομικής πολιτικής 
της Ζώνης του ευρώ· θεωρεί συνεπώς 
αναγκαίο να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
τακτική των ανταλλαγών που είχε 

2. λαμβάνει γνώση της επίσημης 
αναγνώρισης της Ευρωομάδας (Ομάδα 
Ευρώ) και του προεξέχοντος ρόλου της 
στη διεύθυνση της οικονομικής πολιτικής 
της Ζώνης του ευρώ· θεωρεί συνεπώς 
αναγκαίο να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
τακτική των ανταλλαγών που είχε 
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ξεκινήσει η αρμόδια για τα οικονομικά και 
νομισματικά θέματα κοινοβουλευτική 
επιτροπή του· ζητεί να πληροφορηθεί από 
την Επιτροπή ως προς τις εξελίξεις που η 
αλλαγή αυτή συνεπάγεται από άποψη 
κειμένων και αναλύσεων· θεωρεί επίσης 
ότι η θέσπιση μιας νομικής βάσης που θα 
επιτρέπει την έγκριση των κεντρικών 
κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής 
στη Ζώνη του ευρώ στο άρθρο 136 της 
Συνθήκης περί Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
μέτρων που θα ενισχύουν το συντονισμό 
και την εποπτεία της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας των κρατών μελών θα πρέπει 
να οδηγήσει την Επιτροπή στο να κάνει 
σύντομα χρήση αυτής της νέας νομικής 
βάσης για την ανάληψη μιας 
πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της οποίας το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει 
πλήρως στον καθορισμό της διαδικασίας 
και στην εφαρμογή της· εκτιμά ότι η 
δυνατότητα κοινών θέσεων καθώς και 
μιας ενοποιημένης εκπροσώπησης της 
Ζώνης του ευρώ στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά φόρα θα πρέπει εκ 
παραλλήλου να επιτρέψει στην αρμόδια 
για τα οικονομικά και νομισματικά 
θέματα κοινοβουλευτική επιτροπή του να 
συμμετέχει στην ευρωπαϊκή 
εκπροσώπηση·

ξεκινήσει η αρμόδια για τα οικονομικά και 
νομισματικά θέματα κοινοβουλευτική 
επιτροπή του· ζητεί να πληροφορηθεί από 
την Ευρωομάδα και την Επιτροπή ως 
προς τις εξελίξεις που η αλλαγή αυτή 
συνεπάγεται από άποψη κειμένων και 
αναλύσεων εκτιμά ότι η αναγνώριση της 
Ευρωομάδας πρέπει να εξετασθεί από 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
σε όρους προϋπολογισμού·

Or. fr

Τροπολογία 6
Wolf Klinz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. λαμβάνει γνώση της επίσημης 
αναγνώρισης της Ευρωομάδας (Ομάδα 
Ευρώ) και του προεξέχοντος ρόλου της 
στη διεύθυνση της οικονομικής πολιτικής 

2. λαμβάνει γνώση της επίσημης 
αναγνώρισης της Ευρωομάδας (Ομάδα 
Ευρώ) και του προεξέχοντος ρόλου της 
στη διεύθυνση της οικονομικής πολιτικής 
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της Ζώνης του ευρώ· θεωρεί συνεπώς 
αναγκαίο να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
τακτική των ανταλλαγών που είχε 
ξεκινήσει η αρμόδια για τα οικονομικά και 
νομισματικά θέματα κοινοβουλευτική 
επιτροπή του· ζητεί να πληροφορηθεί από 
την Επιτροπή ως προς τις εξελίξεις που η 
αλλαγή αυτή συνεπάγεται από άποψη 
κειμένων και αναλύσεων· θεωρεί επίσης 
ότι η θέσπιση μιας νομικής βάσης που θα 
επιτρέπει την έγκριση των κεντρικών 
κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής 
στη Ζώνη του ευρώ στο άρθρο 136 της 
Συνθήκης περί Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και μέτρων 
που θα ενισχύουν το συντονισμό και την 
εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
των κρατών μελών θα πρέπει να οδηγήσει 
την Επιτροπή στο να κάνει σύντομα χρήση 
αυτής της νέας νομικής βάσης για την 
ανάληψη μιας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο 
της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
συμμετάσχει πλήρως στον καθορισμό της 
διαδικασίας και στην εφαρμογή της· εκτιμά 
ότι η δυνατότητα κοινών θέσεων καθώς 
και μιας ενοποιημένης εκπροσώπησης της 
Ζώνης του ευρώ στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά φόρα θα πρέπει εκ 
παραλλήλου να επιτρέψει στην αρμόδια
για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα 
κοινοβουλευτική επιτροπή του να
συμμετέχει στην ευρωπαϊκή 
εκπροσώπηση·

της Ζώνης του ευρώ· θεωρεί συνεπώς 
αναγκαίο να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
τακτική των ανταλλαγών που είχε 
ξεκινήσει η αρμόδια για τα οικονομικά και 
νομισματικά θέματα κοινοβουλευτική 
επιτροπή του· ζητεί να πληροφορηθεί από 
την Επιτροπή ως προς τις εξελίξεις που η 
αλλαγή αυτή συνεπάγεται από άποψη 
κειμένων και αναλύσεων· θεωρεί επίσης 
ότι η θέσπιση μιας νομικής βάσης που θα 
επιτρέπει την έγκριση των κεντρικών 
κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής 
στη Ζώνη του ευρώ στο άρθρο 136 της 
Συνθήκης περί Λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και μέτρων 
που θα ενισχύουν το συντονισμό και την 
εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
των κρατών μελών θα πρέπει να οδηγήσει 
την Επιτροπή στο να κάνει σύντομα χρήση 
αυτής της νέας νομικής βάσης για την 
ανάληψη μιας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο 
της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
συμμετάσχει πλήρως στον καθορισμό της 
διαδικασίας και στην εφαρμογή της· εκτιμά 
ότι η δυνατότητα κοινών θέσεων καθώς 
και μιας ενοποιημένης εκπροσώπησης της 
Ζώνης του ευρώ στα διεθνή 
χρηματοπιστωτικά φόρα πρέπει εκ 
παραλλήλου να επιτρέψει σε μέλη της 
αρμόδιας για τα οικονομικά και 
νομισματικά θέματα κοινοβουλευτικής 
επιτροπής του από χώρες της 
Ευρωομάδας να συμμετέχουν στην 
ευρωπαϊκή εκπροσώπηση·

Or. en

Τροπολογία 7
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η θέσπιση μιας νομικής 
βάσης που θα επιτρέπει την έγκριση των 
κεντρικών κατευθύνσεων της 
οικονομικής πολιτικής στη Ζώνη του 
ευρώ στο άρθρο 136 της Συνθήκης περί 
Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και μέτρων που θα ενισχύουν τον
συντονισμό και την εποπτεία της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών 
μελών, θα πρέπει να οδηγήσει την 
Επιτροπή στο να κάνει σύντομα χρήση 
αυτής της νέας νομικής βάσης για την 
ανάληψη μιας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο 
της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
συμμετάσχει πλήρως στον καθορισμό της 
διαδικασίας και στην εφαρμογή της·

Or. fr

Τροπολογία 8
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκτιμά ότι η δυνατότητα κοινών 
θέσεων καθώς και μιας ενοποιημένης 
εκπροσώπησης της Ζώνης του ευρώ στα 
διεθνή χρηματοπιστωτικά φόρα θα 
πρέπει να εφαρμοσθεί χωρίς 
καθυστέρηση και θα πρέπει εκ 
παραλλήλου να επιτρέψει στην αρμόδια 
για τα οικονομικά και νομισματικά 
θέματα κοινοβουλευτική επιτροπή του να 
συμμετέχει στην ευρωπαϊκή 
εκπροσώπηση·

Or. fr
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Τροπολογία 9
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλία για πρόταση κανονισμού 
που θα επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να 
θεσπίσουν λεπτομερείς κανόνες για τη 
διαδικασία πολυμερούς εποπτείας που 
προβλέπεται στο άρθρο 121, παράγραφος
6 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 10
Sophia in 't Veld

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 
16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης 
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί την 
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, που επιτρέπει στο 
Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να θέτουν 
τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις για 
την παροχή αυτών των υπηρεσιών· 
εκτιμά εντούτοις ότι αυτά τα βήματα 
προόδου δεν μειώνουν την ανάγκη του να 
αναλάβει η Επιτροπή την πρωτοβουλία 

διαγράφεται
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για μια οδηγία-πλαίσιο σε αυτό τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 11
Sahra Wagenknecht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 
16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης 
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί την 
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, που επιτρέπει στο 
Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο να θέτουν 
τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις για 
την παροχή αυτών των υπηρεσιών· 
εκτιμά εντούτοις ότι αυτά τα βήματα 
προόδου δεν μειώνουν την ανάγκη του να 
αναλάβει η Επιτροπή την πρωτοβουλία 
για μια οδηγία-πλαίσιο σε αυτό τον τομέα·

4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 
16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης 
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· υποστηρίζει ότι η 
πρωτοφανής για έγγραφο Συνθήκης της 
ΕΕ αναφορά στις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος που γίνεται εν λόγω στο 
πρωτόκολλο δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να δημιουργήσει αμφιβολίες 
όσον αφορά την αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών σε 
σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 12
Wolf Klinz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 
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16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης 
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί την 
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, που επιτρέπει στο Συμβούλιο 
και στο Κοινοβούλιο να θέτουν τις βασικές 
αρχές και προϋποθέσεις για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών· εκτιμά εντούτοις 
ότι αυτά τα βήματα προόδου δεν 
μειώνουν την ανάγκη του να αναλάβει η 
Επιτροπή την πρωτοβουλία για μια 
οδηγία-πλαίσιο σε αυτό τον τομέα·

16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί την 
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, που επιτρέπει στο Συμβούλιο 
και στο Κοινοβούλιο να θέτουν τις βασικές 
αρχές και προϋποθέσεις για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 13
Μαργαρίτης Σχοινάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 
16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης 
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί την 
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, που επιτρέπει στο Συμβούλιο 
και στο Κοινοβούλιο να θέτουν τις βασικές 
αρχές και προϋποθέσεις για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών· εκτιμά εντούτοις 

4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 
16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης 
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί την 
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, που επιτρέπει στο Συμβούλιο 
και στο Κοινοβούλιο να θέτουν τις βασικές 
αρχές και προϋποθέσεις για την παροχή 
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ότι αυτά τα βήματα προόδου δεν 
μειώνουν την ανάγκη του να αναλάβει η 
Επιτροπή την πρωτοβουλία για μια 
οδηγία-πλαίσιο σε αυτό τον τομέα·

αυτών των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira και Ieke van den Burg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 
16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης 
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί την 
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, που επιτρέπει στο Συμβούλιο 
και στο Κοινοβούλιο να θέτουν τις βασικές 
αρχές και προϋποθέσεις για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών· εκτιμά εντούτοις 
ότι αυτά τα βήματα προόδου δεν μειώνουν 
την ανάγκη του να αναλάβει η Επιτροπή 
την πρωτοβουλία για μια οδηγία-πλαίσιο 
σε αυτό τον τομέα·

4. επικροτεί τις τροποποιήσεις στο άρθρο 
16 της Συνθήκης ΕΚ, που έγινε άρθρο 14 
της ΣΛΕΕ, και που αφορά τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, και 
ειδικότερα επικροτεί τη νομική βάση που 
επιτρέπει τον καθορισμό των βασικών 
αρχών και προϋποθέσεων για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών, ενώ επίσης 
επικροτεί και την έγκριση ενός 
πρωτοκόλλου για τις υπηρεσίες γενικού 
ενδιαφέροντος· ακόμη, επικροτεί την 
καθιέρωση της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας, που επιτρέπει στο Συμβούλιο 
και στο Κοινοβούλιο να θέτουν τις βασικές 
αρχές και προϋποθέσεις για την παροχή 
αυτών των υπηρεσιών· εκτιμά εντούτοις 
ότι αυτά τα βήματα προόδου δεν μειώνουν 
την ανάγκη του να αναλάβει η Επιτροπή 
την πρωτοβουλία για μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου για τις δημόσιες 
υπηρεσίες όσον αφορά εν προκειμένω 
ζητήματα οριζόντιου και τομεακού 
χαρακτήρα·

Or. en
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Τροπολογία 15
Sahra Wagenknecht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επικροτεί τον ενισχυμένο ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων ως προς τον έλεγχο 
της αρχής της επικουρικότητας στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας· αναλαμβάνει εντούτοις την 
υποχρέωση, ελλείψει μιας ειδικής 
διαδικασίας για τη γνωμοδότηση των 
εθνικών κοινοβουλίων, να τα προσκαλεί να 
συμμετέχουν σε ετήσια βάση στις δικές 
του συζητήσεις περί των κεντρικών 
κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής·

5. επικροτεί τον ενισχυμένο ρόλο των 
εθνικών κοινοβουλίων ως προς τον έλεγχο 
της αρχής της επικουρικότητας στο 
πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας· εξακολουθεί ωστόσο να
θεωρεί τη διαδικασία αυτή ανεπαρκή για 
να διασφαλίσει τη δέουσα μελλοντική 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, 
κυρίως λόγω των πολύ περιορισμένων 
χρονικά προθεσμιών που αυτή ορίζει· 
αναλαμβάνει εντούτοις την υποχρέωση, 
ελλείψει μιας ειδικής διαδικασίας για τη 
γνωμοδότηση των εθνικών κοινοβουλίων, 
να τα προσκαλεί να συμμετέχουν σε 
ετήσια βάση στις δικές του συζητήσεις 
περί των κεντρικών κατευθύνσεων της 
οικονομικής πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 16
Daniel Dăianu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. διαπιστώνει ότι οι πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση που προβλέπονται στο 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ είναι 
προσαρμοσμένες στην χρηματοπιστωτική 
νομοθεσία· χαίρει που οι μεταβιβάσεις 
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή 
καθορίζονται ευκρινέστερα ως προς το 
πεδίο εφαρμογής τους και ως προς τη 
διάρκειά τους· τονίζει εντούτοις τις 
ιδιαιτερότητες της διαδικασίας 

6. διαπιστώνει ότι οι πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση που προβλέπονται στο 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ είναι 
προσαρμοσμένες στην χρηματοπιστωτική 
νομοθεσία· χαίρει που οι μεταβιβάσεις 
αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή 
καθορίζονται ευκρινέστερα ως προς το 
πεδίο εφαρμογής τους και ως προς τη 
διάρκειά τους· τονίζει εντούτοις τις 
ιδιαιτερότητες της διαδικασίας 
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Lamfalussy, κυρίως στο θέμα της 
κυκλοφορίας των πληροφοριών μεταξύ 
των διαφόρων θεσμικών οργάνων και στο 
θέμα της διαφάνειας της Επιτροπής κατά 
την επεξεργασία των νομοθετικών μέτρων, 
και τονίζει την ανάγκη διατήρησης αυτών 
των ιδιαιτεροτήτων·

Lamfalussy, κυρίως στο θέμα της 
κυκλοφορίας των πληροφοριών μεταξύ 
των διαφόρων θεσμικών οργάνων και στο 
θέμα της διαφάνειας της Επιτροπής κατά 
την επεξεργασία των νομοθετικών μέτρων, 
και τονίζει την ανάγκη τουλάχιστον
διατήρησης αυτών των ιδιαιτεροτήτων, αν 
όχι περαιτέρω ανάπτυξής τους με σκοπό
την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας, 
καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων θεσμικών οργάνων και 
καλύτερης εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ερωτά την Επιτροπή σχετικά με την 
ερμηνεία που σκοπεύει να δώσει στη 
δήλωση αριθ. 39 σχετικά με τη
διαβούλευση των εμπειρογνωμόνων του 
κλάδου των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, και τη χρήση στην οποία 
σκοπεύει να προβεί εν προκειμένω, όσον 
αφορά τις διατάξεις που αφορούν τις 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που 
περιλαμβάνονται στη ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 18
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. καλεί, στο μέτρο του δυνατού, την 
Επιτροπή να κάνει χρήση του άρθρου 209 
της ΣΛΕΕ για να ενθαρρύνει τη χρήση 
του κανονισμού για τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 19
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. καλεί την Επιτροπή να 
χρησιμοποιήσει δίχως καθυστέρηση το 
νέο άρθρο 197 της ΣΛΕΕ για να αναλάβει 
πρωτοβουλία σε σχέση με τη διοικητική 
συνεργασία στους τομείς της φορολογίας
και της εποπτείας των αγορών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

Or. fr

Τροπολογία 20
Pervenche Berès

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. καλεί το Συμβούλιο να ξεκινήσει σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέταση σχετικά με την 
κατάλληλη εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 127, παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, 
που του επιτρέπει να αναθέτει στην ΕΚΤ 
ειδικά καθήκοντα «που αφορούν την 
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προληπτική εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των λοιπών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
εξαιρέσει των ασφαλιστικών 
επιχιερήσεων»·

Or. fr

Τροπολογία 21
Sahra Wagenknecht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. προβλέπει ότι η διαγραφή του 
προβλεπόμενου στόχου για μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα της Ένωσης που 
περιλαμβανόταν αρχικά στο άρθρο I-3 
της Συνθήκης για τη θέσπιση
Συντάγματος της Ευρώπης δεν θα 
επιφέρει αλλαγή στον βασικό
προσανατολισμότης Ένωσης για
μεγαλύτερη κοινωνική ισορροπία, μεταξύ 
άλλων και επειδή στην ίδια Συνθήκη 
περιλαμβανόταν και πρωτόκολλο για την 
εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό
(Πρωτόκολλο αριθ. 6), όπου αναφερόταν 
επίσης ο ίδιος στόχος, απλώς με 
διαφορετική διατύπωση·

Or. de

Τροπολογία 22
Sahra Wagenknecht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το ότι 
η υπάρχουσα ρήτρα ελαστικότητας
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(άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ) 
περιλαμβάνει στη νέα διατύπωση του 
άρθρου 352 της ΣΛΕΕ και τον τομέα της 
εσωτερικής αγοράς στους πολιτικούς 
τομείς που περιλαμβάνονται στις 
Συνθήκες και ως εκ τούτου υποσκάπτει
περαιτέρω την αρχή της αποκλειστικής 
ανάθεσης αρμοδιότητας· θεωρεί
επομένως ότι αυτό δεν συνιστά παρά 
μικρή πρόοδο, και ότι, βάσει αυτού, στο 
μέλλον θα μπορούν να εγκρίνονται 
διατάξεις μόνο με έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και χωρίς να 
θεωρείται υποχρεωτική η πρότερη
διαβούλευση με το Συμβούλιο·

Or. de
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