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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και 
προκλήσεις
(2014/2145(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και 
δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη 
χρηματοοικονομική τους σταθερότητα1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την 
παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη 
διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη 
του ευρώ2,

– έχοντας υπόψη την επιστολή, της 3ης Ιουλίου 2013, του τότε αντιπροέδρου της 
Επιτροπής, Olli Rehn, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της 
δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής 
κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης 
Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση 
και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος4,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της 
δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ5,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, 
σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών6, 

1 ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
2 ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
3 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
4 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
5 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
6 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
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– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη 
διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη 
διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη διερευνητική 
έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον 
αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τα προβλήματα 
συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με το ευρωπαϊκό 
εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2011, σχετικά με τη 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα και πρωτοβουλίες6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο 
«Επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης – Έκθεση για την εφαρμογή των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 
472/2013 και 473/2013» (COM(2014)0905),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο 
«Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

– έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, της 23ης Ιουλίου 2014 (COM(2014)0473),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Ιουνίου και του Δεκεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ του Οκτωβρίου 
2014,

– έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Jean-Claude 
Juncker προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Ιουλίου 2014,

1 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
2 ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
3 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0239.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013) 0598.
5 ΕΕ C 165 Ε της 11.6.2013, σ. 24.
6 ΕΕ C 33 Ε της 5.2.2013, σ. 140.
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– έχοντας υπόψη την ομιλία που εκφώνησε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi στο 
ετήσιο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών στο Jackson Hole στις 22 Αυγούστου 2014,

– έχοντας υπόψη το ειδικό έγγραφο (Occasional Paper) αριθ. 157 της ΕΚΤ, του 
Νοεμβρίου του 2014, με τίτλο «The identification of fiscal and macroeconomic 
imbalances – unexploited synergies under the strengthened EU governance framework» 
(Ο προσδιορισμός των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών ανισορροπιών – 
αναξιοποίητες συνέργειες υπό το ενισχυμένο πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 163 του ΟΟΣΑ για την κοινωνία, την 
απασχόληση και τη μετανάστευση, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, με τίτλο: «Trends in 
income inequality and its impact on economic growth» (Τάσεις όσον αφορά την 
εισοδηματική ανισότητα και ο αντίκτυπός της στην οικονομική ανάπτυξη),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού (staff discussion note) του ΔΝΤ του 
Σεπτεμβρίου του 2013 με τίτλο: «Towards a fiscal union for the euro area» (Προς μια 
δημοσιονομική ένωση για τη ζώνη του ευρώ),

– έχοντας υπόψη τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, της 10ης Ιουνίου 
2010, με τίτλο «Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ»,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο 
«Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επένδυση για την απασχόληση και την 
ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 
Νοεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 
και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0190/2015),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ, η οποία 
αποσκοπούσε στην αποτροπή των μη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών και στον 
συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, ξεκίνησε με το ΣΣΑ, το οποίο αποτελείτο 
από δύο απλούς κανόνες που αποσκοπούσαν στην αποφυγή των επιβλαβών συνεπειών 
για την ΟΝΕ στο σύνολό της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αμέσως μετά την εισαγωγή του ευρώ άρχισαν να διαφαίνονται 
ενδείξεις κόπωσης στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης όσον αφορά την 
εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, με αποτέλεσμα να προλειανθεί το έδαφος για έναν 
από τους παράγοντες της τρέχουσας κρίσης στην ΟΝΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 πραγματοποιήθηκε η μεταρρύθμιση του αρχικού ΣΣΑ 
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η οποία επέφερε ορισμένες βελτιώσεις και αύξησε την ευελιξία, χωρίς ωστόσο να 
αντιμετωπίσει επαρκώς τα προβλήματα των ανεπαρκών διατάξεων επιβολής της 
νομοθεσίας και του ελλιπούς συντονισμού·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν διάφορες χώρες κινδύνευαν από αδυναμία εξυπηρέτησης 
του χρέους τους που θα είχε ως αποτέλεσμα την παγκόσμια εξάπλωση της κρίσης και 
της ύφεσης, η κατάσταση μπόρεσε να αποτραπεί με τη δημιουργία ad-hoc μηχανισμών 
όπως το ΕΤΧΣ και ο ΕΜΧΣ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να μην επαναληφθεί ανάλογη κρίση ούτε και η εξάπλωση 
της κρίσης σε άλλες χώρες μέσω του τραπεζικού τομέα, ελήφθησαν ορισμένα μέτρα, 
όπως, μεταξύ άλλων, η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης, ο ΕΜΣ, η βελτίωση της 
νομοθεσίας για την οικονομική διακυβέρνηση με τη μορφή του «εξάπτυχου» και του 
«δίπτυχου», η ΣΣΣΔ, καθώς και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τα οποία πρέπει να 
εκλαμβάνονται στο σύνολό τους ως δέσμη μέτρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής, 
μετά από δύο συνεχόμενα έτη αρνητικής ανάπτυξης, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
(ΑΕγχΠ) στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί, πράγμα που σημαίνει ότι η 
οικονομία αρχίζει αργά-αργά να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης και ότι πρέπει να 
ενισχυθεί περαιτέρω, καθώς το παραγωγικό χάσμα θα εξακολουθήσει να είναι μεγάλο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται τεράστιες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τους δείκτες του χρέους και του ελλείμματος, τα επίπεδα 
ανεργίας, τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών και τα επίπεδα κοινωνικής προστασίας, 
ακόμη και μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τις 
διαφορές όσον αφορά τα αίτια της κρίσης και το σημείο αφετηρίας της, καθώς και τη 
φιλοδοξία, τον αντίκτυπο και τον εθνικό ενστερνισμό κατά την εφαρμογή των μέτρων 
που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των οργάνων και των κρατών μελών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στη ζώνη του ευρώ μειώθηκαν κατά 17% σε 
σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση και παραμένουν ασθενείς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι τόσο η έλλειψη μακρόπνοων επενδύσεων που προωθούν την ανάπτυξη όσο 
και το μη βιώσιμο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος επιβαρύνουν ανεπανόρθωτα τις 
μελλοντικές γενιές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θεσπίζεται ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο ως σημαντικό μέσο 
τόνωσης κυρίως των ιδιωτικών επενδύσεων για την κινητοποίηση 315 
δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις κατά την επόμενη τριετία· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, εάν επιτευχθούν οι προτεινόμενοι δημοσιονομικοί στόχοι, αυτό το σχέδιο θα 
αποτελέσει ένα μόνο από τα στοιχεία που προορίζονται για την αντιμετώπιση του 
συσσωρευμένου επενδυτικού χάσματος, μαζί με την εφαρμογή διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός φιλικού προς τους επενδυτές περιβάλλοντος 
στα κράτη μέλη·

Ανασκόπηση του ισχύοντος πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 
2014, σχετικά με την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 
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αξιολόγηση της Επιτροπής παρέχει μια εικόνα του τρόπου και του βαθμού στον οποίο 
έχουν εφαρμοστεί και αξιοποιηθεί τα διάφορα εργαλεία και οι διαδικασίες·

2. τονίζει ότι στο επίκεντρο του συστήματος οικονομικής διακυβέρνησης βρίσκεται η 
πρόληψη υπερβολικά υψηλών επιπέδων ελλείμματος και χρέους και υπέρμετρων 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς και ο συντονισμός των οικονομικών 
πολιτικών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι το βασικό ζήτημα στην επανεξέταση είναι 
εάν η ΟΝΕ έγινε περισσότερο ανθεκτική με το νέο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης, κυρίως όσον αφορά την ικανότητά της να αποτρέπει τον κίνδυνο να 
περιέλθει ένα κράτος μέλος σε αδυναμία εξυπηρέτησης του χρέους του, συμβάλλοντας 
παράλληλα στον στενότερο συντονισμό και στη μεγαλύτερη σύγκλιση των 
οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο 
διαφάνειας, αξιοπιστίας και δημοκρατικής λογοδοσίας·

3. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχει σημειωθεί 
πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση του επιπέδου του χρέους ή την έξοδο από τη 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος·

4. συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι παρόλο που τμήματα του νέου πλαισίου 
έχουν αποδώσει αποτελέσματα, η ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα των κανονισμών υπό κανονικές οικονομικές συνθήκες είναι 
περιορισμένη·

5. αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση της εφαρμογής του «εξάπτυχου» και του «δίπτυχου» στο 
παρόν στάδιο παραμένει μερική και δεν μπορεί να απομονωθεί από το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, τη ΣΛΕΕ και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» 
διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με την 
προσθήκη διαδικασιών για την πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών εντός και μεταξύ των κρατών μελών και τη μετατόπιση της προσοχής 
από την υπέρμετρη εξάρτηση από το κριτήριο του ελλείμματος στο έλλειμμα και στο 
συνολικό χρέος μαζί, καθώς με τον τρόπο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να 
εντοπιστούν και να διορθωθούν ενδεχόμενα προβλήματα και να προληφθεί η εμφάνιση 
κρίσεων σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ευελιξία 
υπό μορφή ρητρών για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και συνθήκες 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας· υπενθυμίζει ότι η ευελιξία δεν μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τον προληπτικό χαρακτήρα του Συμφώνου·

7. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα αποτελεσμάτων προκειμένου να εντοπίζονται σε 
πρώιμο στάδιο οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, καθώς και τη σημασία των 
βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης 
μακροοικονομικών ανισορροπιών·

8. τονίζει ότι η συνεπής και ορθή εφαρμογή του πλαισίου μεταξύ των χωρών και σε βάθος 
χρόνου συμβάλλει στην αξιοπιστία· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις που επέφεραν στο ΣΣΑ το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» 
και να ενεργούν σύμφωνα με αυτό το πνεύμα, ειδικότερα όσον αφορά τις διατάξεις περί 
επιβολής της νομοθεσίας·
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9. πιστεύει ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από εύθραυστη 
ανάπτυξη και υψηλή ανεργία χρήζει επειγόντων, συνολικών και αποφασιστικών μέτρων 
στο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης που θα βασίζεται στη φιλική προς την ανάπτυξη 
δημοσιονομική εξυγίανση, σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην τόνωση των 
επενδύσεων, προκειμένου να αποκατασταθούν η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
ανταγωνιστικότητα, να προωθηθεί η καινοτομία, να καταπολεμηθεί η ανεργία και 
συγχρόνως να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του συνεχιζόμενου χαμηλού πληθωρισμού ή η 
πιθανή απειλή αποπληθωριστικών πιέσεων, καθώς και οι επίμονες μακροοικονομικές 
ανισορροπίες· υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να 
αποτελέσει βασικό συστατικό στοιχείο της εν λόγω ολιστικής προσέγγισης, ούτως ώστε 
να καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις·

10. συμφωνεί με τη δήλωση της Επιτρόπου Thyssen ότι οι χώρες που παρέχουν θέσεις 
εργασίας υψηλής ποιότητας και καλύτερη κοινωνική προστασία και επενδύουν στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ανθεκτικότερες στις οικονομικές κρίσεις· καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη την τοποθέτηση αυτή κατά τη διαμόρφωση όλων των 
πολιτικών του ευρωπαϊκού εξαμήνου και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

11. επισημαίνει το γεγονός ότι το ισχύον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να 
εφαρμοστεί και, εάν είναι απαραίτητο, να βελτιωθεί προκειμένου να επιτευχθεί 
δημοσιονομική σταθερότητα, να διευκολυνθεί η πραγματική συζήτηση σχετικά με τη 
συνολική αξιολόγηση ολόκληρης της ζώνης του ευρώ που επιτρέπει μια φιλική προς 
την ανάπτυξη δημοσιονομική ευθύνη, να βελτιωθεί η προοπτική οικονομικής 
σύγκλισης της ζώνης του ευρώ και να αντιμετωπιστούν επί ίσοις όροις οι διαφορετικές 
οικονομικές και δημοσιονομικές καταστάσεις των κρατών μελών· επιμένει ότι το 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πάσχει από έλλειψη ενστερνισμού σε εθνικό 
επίπεδο και από την ανεπαρκή προσοχή που αποδίδεται στη διεθνή οικονομική 
προοπτική και στη δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού δημοκρατικής λογοδοσίας·

12. τονίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί ενισχυμένο και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικό συντονισμό, στο πλαίσιο του οποίου η ζώνη του ευρώ θα αντιμετωπίζεται 
ως σύνολο και θα βελτιωθούν ο εθνικός ενστερνισμός και η δημοκρατική λογοδοσία 
όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων (προκειμένου να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη, να προωθηθεί η σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, να βελτιωθεί η 
δημοσιονομική βιωσιμότητα, να προωθηθούν βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
και να τονωθούν οι επενδύσεις), καθώς και όσον αφορά την ταχεία αντίδραση για τη 
διόρθωση των πλέον εμφανών σφαλμάτων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και την εξασφάλιση της συνεπούς και ορθής 
εφαρμογής του πλαισίου τόσο μεταξύ των χωρών όσο και σε βάθος χρόνου·

13. υπογραμμίζει τη σημασία των απλών και διαφανών διαδικασιών για την οικονομική 
διακυβέρνηση και προειδοποιεί ότι η υφιστάμενη πολυπλοκότητα του πλαισίου καθώς 
και η μη εφαρμογή και ο μη ενστερνισμός έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στην 
αποτελεσματικότητα και την αποδοχή του από τα εθνικά κοινοβούλια, τις τοπικές 
αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες στα κράτη μέλη·

14. αναγνωρίζει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τις συζητήσεις για τον 
μεσοπρόθεσμο στόχο και όσον αφορά τον καλύτερο ενστερνισμό για τις συζητήσεις σε 
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εθνικό επίπεδο στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων χάρη στη συμβολή 
των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων, τα οποία λειτουργούν ως ανεξάρτητοι 
φορείς που παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες και τις 
μακροοικονομικές προβλέψεις· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει επισκόπηση 
σχετικά με τη διάρθρωση και τη λειτουργία των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων 
των κρατών μελών, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα συμβούλια αυτά 
μπορούν να βελτιώσουν τον ενστερνισμό σε εθνικό επίπεδο·

15. θεωρεί ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική πολιτική 
πρωτοβουλία που στηρίζει τα θεμέλια των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πλήρη εκμετάλλευση των 
αναξιοποίητων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι με την 
απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη θα 
εκπληρώσουν ευκολότερα τους στόχους που έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης· επιπλέον, θεωρεί ότι οι κύριοι παράγοντες στην ενιαία 
αγορά είναι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις·

Ποια είναι η καλύτερη εφαρμογή της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων;

16. αναγνωρίζει ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), το οποίο θεσπίστηκε 
για να διασφαλιστεί η δημοσιονομική βιωσιμότητα των κρατών μελών που 
συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
ακολουθούν αντικυκλική πολιτική όταν κρίνεται αναγκαίο, ενώ παρέχει παράλληλα τα 
απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για να λειτουργούν αποτελεσματικά οι 
αυτόματοι σταθεροποιητές· υπογραμμίζει ότι δεν επέτυχαν όλα τα κράτη μέλη 
πλεόνασμα ενόσω η οικονομία ήταν σε πλήρη άνθιση και ότι ορισμένες από τις 
υφιστάμενες ρήτρες ευελιξίας που προβλέπονται στη νομοθεσία δεν τέθηκαν σε πλήρη 
λειτουργία κατά τα προηγούμενα έτη·

17. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ερμηνευτικής ανακοίνωσής της 
για την ευελιξία, αναγνωρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται οι ισχύοντες 
δημοσιονομικοί κανόνες είναι ένα στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη γεφύρωση 
του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ καθώς και στην διευκόλυνση της υλοποίησης 
βιώσιμων και κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν 
την ανάπτυξη· σημειώνει ότι, ενώ η ανακοίνωση δεν προβαίνει σε αλλαγές όσον αφορά 
τον υπολογισμό του ελλείμματος, ορισμένες επενδύσεις μπορούν να δικαιολογούν την 
προσωρινή απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους ή από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του στόχου αυτού·

18. στηρίζει όλα τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση του 
νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κυρίως μέτρα με τα 
οποία οι εθνικές εισφορές στο Ταμείο καθίστανται δημοσιονομικά ουδέτερες όσον 
αφορά την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου και τις απαιτούμενες προσπάθειες 
δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς αυτές να τροποποιούνται στο προληπτικό ή 
διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να μην κινήσει 
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος εάν το έλλειμμα κράτους μέλους υπερβεί 
ελάχιστα και προσωρινά το όριο του 3% λόγω της πρόσθετης συνεισφοράς στο ΕΤΣΕ· 
εφιστά την προσοχή στην καίρια συμβολή του ΣΣΑ ως προς την οικοδόμηση 
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εμπιστοσύνης κατά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων· τονίζει τη σημασία της 
προσθετικότητας της χρηματοδότησης του ΕΤΣΕ, δεδομένου ότι δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αντικατασταθούν οι ήδη σχεδιασμένες επενδύσεις από έργα που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΣΕ και ότι, αντιθέτως, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά το 
ύψος των καθαρών επενδύσεων·

19. επικροτεί το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής αποσκοπεί στη διευκρίνιση του 
πεδίου εφαρμογής της ρήτρας επενδύσεων, παρέχοντας ορισμένο βαθμό προσωρινής 
ευελιξίας στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ με τη μορφή προσωρινής παρέκκλισης από 
τον μεσοπρόθεσμο στόχο, υπό τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή δεν οδηγεί στην 
υπέρβαση της τιμής αναφοράς του ελλείμματος του 3% και αφήνει κατάλληλο 
περιθώριο ασφαλείας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα επενδυτικά προγράμματα 
των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τις δαπάνες για έργα που εντάσσονται στη 
διαρθρωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τη 
διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», αλλά και τη συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του ΕΤΣΕ·

20. πιστεύει ότι η εφαρμογή της ρήτρας περί διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που 
περιλαμβάνεται στο προληπτικό σκέλος και η εξέταση των σχεδίων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο διορθωτικό σκέλος προϋποθέτουν την 
επίσημη έγκριση μιας μεταρρύθμισης από τα εθνικά κοινοβούλια και την πραγματική 
εφαρμογή της, καθώς έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
ενστερνισμός· τονίζει ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη 
διαδικασία μεταρρύθμισης σε όλα τα στάδια·

21. απευθύνει έκκληση για ενισχυμένο διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
μελών σχετικά με το περιεχόμενο και το είδος των πλέον κατάλληλων και 
αποτελεσματικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν από την Επιτροπή 
στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, θα είναι σύμφωνες με τη Συνθήκη και το παράγωγο 
δίκαιο, θα λαμβάνουν υπόψη την ανάλυση κόστους/ωφελείας, την αξιολόγηση με 
γνώμονα την επίτευξη αποτελεσμάτων και τον αντίκτυπο του χρονοδιαγράμματος και 
θα συμβάλλουν στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου·

22. ενθαρρύνει τις επιτροπές οικονομικών των εθνικών κοινοβουλίων να καλούν 
συστηματικά τους αρμόδιους για την οικονομική διακυβέρνηση Επιτρόπους σε δημόσια 
συζήτηση στα κοινοβούλια πριν από την έγκριση των σχεδίων προϋπολογισμών των 
κρατών μελών·

23. πιστεύει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, να παράγουν θετικά 
οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν την 
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διοικητικών ικανοτήτων·

24. επισημαίνει ότι η ανακοίνωση, επειδή θα μπορούσε να οδηγήσει στη διατύπωση κάθε 
είδους υποθέσεων με κίνδυνο ωστόσο να μην περιλάβει αυτήν που θα επαληθευτεί 
τελικά, δεν αναφέρεται στη φύση των «ασυνήθιστων συμβάντων» που δεν εμπίπτουν 
στον έλεγχο ενός κράτους μέλους και που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να 
αποκλίνει προσωρινά από την πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του 
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μεσοπρόθεσμου στόχου του· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπίζονται παρόμοιες 
καταστάσεις με παρόμοιο τρόπο·

25. ζητεί μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της ενίσχυσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής με στόχο τη διατήρηση και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δικαιώματα, μέσω της στήριξης μέτρων για την 
καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας·

26. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους, προκειμένου να επιτευχθεί η 
δημόσια αποδοχή του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης· 

27. σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί κατά τη 
διάρκεια της κρίσης· σημειώνει επίσης ότι η αύξηση αυτή ήταν ακόμη υψηλότερη 
στους ανειδίκευτους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η 
αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της και στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

28. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί εξέχουσα σημασία στα αυξανόμενα επίπεδα ανισοτήτων 
στην Ευρώπη εντός του οικονομικού πλαισίου της Ένωσης· πιστεύει ότι η αύξηση των 
προσπαθειών για τη δημιουργία περισσότερο ποιοτικών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη 
αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για την αντιμετώπιση αυτών των 
αυξανόμενων ανισοτήτων·

Στενότερος συντονισμός, οικονομική σύγκλιση και εξορθολογισμός του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου

29. προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει πλήρως το ΣΣΑ και να εξασφαλίσει την ορθή 
εφαρμογή του σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του «εξάπτυχου» και του 
«δίπτυχου» και σύμφωνα με την ανακοίνωση σχετικά με την ευελιξία· πιστεύει ότι, 
εφόσον είναι αναγκαίο και δυνατόν, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να 
εξορθολογιστεί και να ενισχυθεί εντός του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου· τονίζει ότι 
οποιοσδήποτε τέτοιος μελλοντικός εξορθολογισμός και οποιεσδήποτε ενισχύσεις θα 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι προσανατολισμένες προς τη σταθερότητα·

30. θεωρεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής διευκρινίζει τα σημεία όπου υπάρχουν 
περιθώρια ευελιξίας στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας· επιδοκιμάζει την 
προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη σαφήνεια στον σύνθετο αυτό τομέα και αναμένει ότι 
η Επιτροπή θα κάνει χρήση του μέσου ευελιξίας που είναι ενσωματωμένο στους 
υπάρχοντες κανόνες σύμφωνα με την ανακοίνωση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
προβλεψιμότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης·

31. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώσουν καλύτερα τα δημοσιονομικά και 
μακροοικονομικά πλαίσια, ώστε να καταστεί δυνατόν να γίνεται σε νωρίτερο στάδιο 
και με μεγαλύτερη συνέπεια ο διάλογος μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά συμφέροντα που εξυπηρετούν αυτά τα πλαίσια, την 
ανάγκη για μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, τη 
διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των 
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τοπικών αρχών όσον αφορά τον ενστερνισμό βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

32. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι ειδικές συστάσεις ανά 
χώρα (CSR) πρέπει να υλοποιηθούν καλύτερα και να λαμβάνουν υπόψη την 
αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης και των δημοσιονομικών προοπτικών 
τόσο στη ζώνη του ευρώ συνολικά όσο και στα επιμέρους κράτη μέλη· θεωρεί ότι αυτή 
η γενική επισκόπηση που προβλέπεται από τον κανονισμό 473/2013 σχετικά με κοινές 
διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών 
προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των 
κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να συζητείται στην ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο, τον πρόεδρο της Ευρωομάδας και την 
Επιτροπή, πριν από το εαρινό Συμβούλιο, και να υλοποιείται κατάλληλα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

33. αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει καταστεί σημαντικό μέσο για την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας τον συντονισμό μεταξύ των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ και των 
κρατών μελών· εκφράζει ωστόσο την απογοήτευσή του για την έλλειψη ενστερνισμού 
που οδηγεί σε μη ικανοποιητικό επίπεδο υλοποίησης των ειδικών συστάσεων ανά 
χώρα· 

34. πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να εξορθολογιστεί και να ενισχυθεί, 
χωρίς τροποποίηση του τρέχοντος νομικού πλαισίου, και ότι τα έγγραφα που 
σχετίζονται με το Εξάμηνο θα πρέπει να συντονίζονται καλύτερα, για μεγαλύτερη 
επικέντρωση, αποτελεσματικότητα και ενστερνισμό, ώστε να επιτυγχάνονται οι 
ευρωπαϊκοί στόχοι ορθής οικονομικής διακυβέρνησης·

35. ζητεί τον καλύτερο συντονισμό, όπου είναι σκόπιμο, των ειδικών συστάσεων ανά χώρα 
(CSR) με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (EDP), προκειμένου να 
εξασφαλίζεται συνέπεια μεταξύ της εποπτείας της δημοσιονομικής θέσης και του 
συντονισμού της οικονομικής πολιτικής·

36. τάσσεται υπέρ μιας ενισχυμένης διαδικασίας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο όσον 
αφορά την εκπόνηση, την επακολούθηση, τη στήριξη και την παρακολούθηση των 
ειδικών συστάσεων ανά χώρα, που να επιτρέπει επίσης τον έλεγχο της πρακτικής 
εφαρμογής τους και την εκτίμηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων·

37. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία επιβάλλει στην Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη μεταξύ 
άλλων τους στόχους του 2020 στην κατάρτιση των συστάσεών της και παγιώνει την 
αρχή σύμφωνα με την οποία «το Συμβούλιο αναμένεται να ακολουθεί κατά κανόνα τις 
συστάσεις και τις προτάσεις της Επιτροπής ή να εξηγεί δημόσια τις θέσεις του»·

38. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του χρέους σε χώρες που έχουν ήδη υψηλό 
επίπεδο χρέους, που έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τον κανόνα του 1/20 για τη 
μείωση του χρέους· καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει πώς προτίθεται να άρει την 
αντίφαση αυτή και να εξασφαλίσει ότι το κλάσμα του χρέους θα μειώνεται σε βιώσιμα 
επίπεδα σύμφωνα με το ΣΣΑ·
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39. υποστηρίζει τη στρατηγική τριών πυλώνων της Επιτροπής (αναπτυξιακές επενδύσεις, 
δημοσιονομική εξυγίανση και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις), που παρουσιάστηκε στην 
ΕΕΑ για το 2015 και ζητεί τη μεγαλύτερη συγκεκριμενοποίησή της στο πλαίσιο της 
γενικής αξιολόγησης της δημοσιονομικής κατάστασης και των δημοσιονομικών 
προοπτικών στη ζώνη του ευρώ και στις CSR·

40. αναγνωρίζει την ανάγκη για ανεξάρτητη και πλουραλιστική ανάλυση των οικονομικών 
προοπτικών των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η μονάδα της Επιτροπής που είναι γνωστή ως επικεφαλής οικονομικός 
αναλυτής ώστε να παρέχει αντικειμενική, ανεξάρτητη και διαφανή ανάλυση των 
σχετικών δεδομένων, η οποία να δημοσιεύεται και να χρησιμεύει ως βάση για καλά 
τεκμηριωμένη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί να διαβιβαστούν εγκαίρως στον επικεφαλής οικονομικό 
αναλυτή όλα τα σχετικά έγγραφα ώστε να μπορέσει να εκτελέσει τα καθήκοντά του· 
υπογραμμίζει τον χρήσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα εθνικά δημοσιονομικά 
συμβούλια τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ και παροτρύνει για τη 
συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου·

41. υπενθυμίζει ότι η ΔΜΑ έχει ως στόχο την αποφυγή κρίσεων μέσω του έγκαιρου 
εντοπισμού των επιζήμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών με βάση την 
αντικειμενική αξιολόγηση της εξέλιξης των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών· 
θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί με αποδοτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο η ανάπτυξη βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, τόσο στις 
ελλειμματικές όσο και στις πλεονασματικές χώρες, ιδίως για να ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα και να ληφθεί καλύτερα υπόψη το σύνολο της ζώνης του ευρώ, 
περιλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι η μακροοικονομική 
εποπτεία έχει επίσης ως στόχο τον εντοπισμό των χωρών που είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσουν μια μελλοντική ανισορροπία και την αποφυγή της ανισορροπίας αυτής 
με την έγκαιρη έναρξη βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων, όταν υπάρχουν ακόμη περιθώρια για δράση·

42. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή κάνει σαφή διάκριση μεταξύ του προληπτικού και του 
διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ όσον αφορά τις επενδύσεις, επιτρέποντας μια 
προσωρινή απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την πορεία προσαρμογής για 
την επίτευξή του, στο πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο προληπτικό σκέλος· 
καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν τη θέση στην οποία 
κατέληξαν οι συννομοθέτες όσον αφορά τον κανονισμό σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

43. ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη στις αναλύσεις της, όταν αξιολογεί 
οικονομικές και δημοσιονομικές καταστάσεις κρατών μελών, όλους τους σημαντικούς 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της πραγματικής ανάπτυξης, του πληθωρισμού, 
των μακροπρόθεσμων δημόσιων επενδύσεων και των ποσοστών ανεργίας, και να 
καλύψει επειγόντως το επενδυτικό χάσμα στην ΕΕ, στρέφοντας τις δαπάνες προς τις 
πλέον παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

44. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη 
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αποτελεσματικές δράσεις στο πλαίσιο της EDP θα βασίζεται σε σαφή, αριθμητικά 
ποσοτικοποιήσιμα και ποιοτικά κριτήρια·

45. επιμένει ότι η εστίαση στα διαρθρωτικά ελλείμματα μετά τη μεταρρύθμιση του ΣΣΑ το 
2005, από κοινού με την εισαγωγή κανόνα για τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση του 
2011, καθώς και η έννοια του παραγωγικού κενού που είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθεί, δημιουργούν αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και περιθώρια για 
ευελιξία και, επομένως, έχουν ως αποτέλεσμα να επαφίεται η εφαρμογή του ΣΣΑ στη 
διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε φορέα· εκφράζει φόβο ότι ο υπολογισμός της 
δυνητικής ανάπτυξης και παραγωγής, στον οποίο στηρίζεται η αξιολόγηση των 
διαρθρωτικών ελλειμμάτων, και ο υπολογισμός του κανόνα για τις δαπάνες υπόκεινται 
σε αρκετές αμφιλεγόμενες υποθέσεις που οδηγούν σε ουσιαστικές αναθεωρήσεις 
μεταξύ των φθινοπωρινών και των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής, με αποτέλεσμα 
να προκύπτουν διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες αξιολογήσεις όσον αφορά την 
εφαρμογή του ΣΣΑ·

46. καλεί την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δημοσιονομικών 
θέσεων των κρατών μελών, να εξετάσει τις πρακτικές συνέπειες των δημοσιονομικών 
μέτρων και μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει 
μια προβλέψιμη και συνεκτική χάραξη πολιτικής, να βασίσει την ανάλυσή της σε 
συγκεκριμένα στοιχεία και αξιόπιστα δεδομένα και να επιδείξει μέγιστη προσοχή και 
σύνεση κατά τη χρήση των εκτιμήσεων σε έννοιες όπως εκτιμώμενο δυναμικό 
οικονομικής ανάπτυξης για το ΑΕΠ και παραγωγικά κενά·

47. υπογραμμίζει τη σημασία της νέας ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για 
την αποδοχή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης από το κοινό και ζητεί, για τον 
λόγο αυτό, από την Επιτροπή να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην 
Ευρώπη, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και 
την πρόσβαση σε χρηματοδότηση· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
υποστήριξης των ΜΜΕ ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση και σε αγορές 
εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και η Ινδία·

Δημοκρατική λογοδοσία και μελλοντικές προκλήσεις στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της 
οικονομικής διακυβέρνησης

48. πιστεύει ότι μια βαθύτερη και πιο ανθεκτική ΟΝΕ πρέπει να χαρακτηρίζεται 
οπωσδήποτε από λιγότερη περιπλοκότητα, μεγαλύτερο ενστερνισμό και περισσότερη 
διαφάνεια παρά από την απλή προσθήκη νέων σειρών κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· 
υπογραμμίζει ότι, καθώς οι αρμοδιότητες στον τομέα της ΟΝΕ είναι επιμερισμένες 
μεταξύ του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στην εξασφάλιση της συνοχής και της λογοδοσίας της οικονομικής διακυβέρνησης 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο· πιστεύει επίσης ότι τα όργανα που 
υπόκεινται σε δημοκρατική λογοδοσία πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και 
υπογραμμίζει την ανάγκη για διαρκή κοινοβουλευτική συμμετοχή, στο πλαίσιο της 
οποίας οι αρμοδιότητες πρέπει να αναλαμβάνονται στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται 
ή υλοποιούνται οι αποφάσεις·

49. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης πρέπει να απλουστευθεί, να εφαρμοστεί καλύτερα και, όπου χρειάζεται, 
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να διορθωθεί και να ολοκληρωθεί ώστε η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της πλήρους 
απασχόλησης, της ευημερίας των πολιτών, της ανταγωνιστικότητας, των υγιών και 
βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, των μακροχρόνιων και μακρόπνοων επενδύσεων που 
αποδίδουν υψηλά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, καθώς και της εμπιστοσύνης·

50. πιστεύει ότι, καθώς η κοινοβουλευτική συμβολή στις κατευθυντήριες γραμμές της 
οικονομικής πολιτικής αποτελεί σημαντική πτυχή κάθε δημοκρατικού συστήματος, η 
αύξηση της νομιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να εξασφαλιστεί με την έγκριση 
κατευθυντηρίων γραμμών για τη σύγκλιση που θα περιλαμβάνουν στοχευμένες 
προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης η 
οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στην επόμενη τροποποίηση της Συνθήκης·

51. υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισημαίνουν ότι η 
δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και της Συνθήκης για 
τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση («δημοσιονομικό σύμφωνο») 
εκτός της δομής των θεσμικών οργάνων της Ένωσης αποτελεί οπισθοδρόμηση στην 
πολιτική ολοκλήρωση της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί να ενσωματωθούν 
πλήρως ο ΕΜΣ και το δημοσιονομικό σύμφωνο στο κοινοτικό πλαίσιο βάσει εκτίμησης 
της εμπειρίας που έχει αποκομιστεί κατά την εφαρμογή του, σύμφωνα με το άρθρο 16 
της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση, και, κατά 
συνέπεια, να λογοδοτούν επίσημα στο Κοινοβούλιο·

52. υπενθυμίζει το αίτημά του για ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά ένα νέο 
νομικό πλαίσιο για μελλοντικά προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, προς 
αντικατάσταση της Τρόικας, προκειμένου να ενισχυθούν η διαφάνεια και ο 
ενστερνισμός των εν λόγω προγραμμάτων και να εξασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις 
της ΕΕ λαμβάνονται, στο μέτρο του δυνατού, στο πλαίσιο της κοινοτικής μεθόδου· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ της φύσης του χρησιμοποιούμενου 
μηχανισμού σταθερότητας και του οργάνου που είναι αρμόδιο για την ενεργοποίησή 
του, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι, επειδή η οικονομική στήριξη διασφαλίζεται από 
τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, τα κράτη μέλη πρέπει να εκφράζουν τη θέση τους 
όσον αφορά την παροχή αυτής της στήριξης·

53. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων στο 
πλαίσιο της Ευρωομάδας, ώστε να διασφαλιστεί η δέουσα δημοκρατική λογοδοσία· 
επιδοκιμάζει την τακτική συμμετοχή του προέδρου της Ευρωομάδας στις συνεδριάσεις 
της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής όπως και του προέδρου του 
Συμβουλίου Ecofin, διότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται παρόμοιος βαθμός 
δημοκρατικής λογοδοσίας·

54. υπενθυμίζει ότι το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» βασίζονται στον ενισχυμένο ρόλο ενός 
ανεξάρτητου Επιτρόπου ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς 
διακρίσεις εφαρμογή των κανόνων, πιστεύει ότι η λήψη περαιτέρω μέτρων στον τομέα 
του θεσμικού πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης, όπως η ενίσχυση του ρόλου 
του αρμόδιου για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις Επιτρόπου ή η 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να σέβεται τον 
διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων και να συνδέεται 
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με κατάλληλα μέσα δημοκρατικής λογοδοσίας και νομιμότητας, με τη συμμετοχή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

55. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης για να 
αποφευχθεί η επανάληψη μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, να σπάσει ο φαύλος κύκλος 
μεταξύ τραπεζών και κρατών και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές δευτερογενείς 
επιπτώσεις που απορρέουν από μια κρίση δημόσιου χρέους, και ότι απαιτείται η ίδια 
βούληση για να επιτευχθεί μια βαθύτερη ΟΝΕ·

56. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έναν φιλόδοξο χάρτη πορείας για την επίτευξη μιας 
βαθύτερης οικονομικής και νομισματικής ένωσης που λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις 
που παρατίθενται στην παρούσα έκθεση, βασίζεται στην εντολή που δόθηκε στο 
πλαίσιο της συνόδου κορυφής της ζώνης του ευρώ και επιβεβαιώθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την «προετοιμασία των επόμενων βημάτων για τη βελτίωση 
της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ» καθώς και σε προηγούμενες 
εργασίες όπως η έκθεσηThyssen, της 20ής Νοεμβρίου 2012, με τίτλο « «Προς μια 
γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση», η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης 
Νοεμβρίου 2012, με τίτλο: «Σχέδιο στρατηγικής για μια βαθιά και ουσιαστική 
οικονομική και νομισματική ένωση». Έναρξη συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» και η 
τελική έκθεση των τεσσάρων Προέδρων της 5ης Δεκεμβρίου 2012·

57. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτό το αναγκαίο επόμενο βήμα για την ΟΝΕ να 
λάβουν υπόψη την προβλεπόμενη μελλοντική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ και να 
εξετάσουν όλες τις επιλογές για την εμβάθυνση και ενίσχυση της ΟΝΕ και να την 
καταστήσουν περισσότερο ανθεκτική και συμβάλλουσα στην ανάπτυξη, την 
απασχόληση και τη σταθερότητα, όπως:

α) ενισχυμένους μηχανισμούς δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
σε εθνικό επίπεδο, όπου οι ευθύνες πρέπει να αναλαμβάνονται στο επίπεδο στο 
οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις και βάσει της έγκρισης κατευθυντηρίων γραμμών 
για τη σύγκλιση στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, ενώ πρέπει να 
επισημοποιηθεί ο ελεγκτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο στο πλαίσιο μιας διοργανικής συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι όλα τα 
εθνικά κοινοβούλια της ζώνης του ευρώ ακολουθούν κάθε στάδιο της διαδικασίας 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

β) μια κοινωνική διάσταση που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της κοινωνικής οικονομίας 
της αγοράς της Ευρώπης, στον σεβασμό του δικαιώματος στη συλλογική 
διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο της οποίας θα διασφαλίζεται ο συντονισμός των 
κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων ένας ελάχιστος μισθός ή 
ένας μηχανισμός εισοδήματος που θα είναι κατάλληλος για κάθε κράτος μέλος και 
θα αποφασίζεται από κάθε κράτος μέλος και η στήριξη της καταπολέμησης της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η επανένταξη των εργαζομένων στην 
αγορά εργασίας, η εθελοντική κινητικότητα και η ευελιξία μεταξύ επαγγελμάτων 
και κρατών μελών·

γ) μια δημοσιονομική ικανότητα στη ζώνη του ευρώ με βάση ειδικούς ίδιους πόρους 
που θα πρέπει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης και με ευρωπαϊκό 
κοινοβουλευτικό έλεγχο, να βοηθά τα κράτη μέλη στην υλοποίηση των 
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συμφωνημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων βάσει ορισμένων προϋποθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής εφαρμογής των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της 
ομάδας της ΕΕ για τους ίδιους πόρους υπό την προεδρία του Mario Monti·

δ) αύξηση της ανθεκτικότητας της ΟΝΕ για την αντιμετώπιση οικονομικών 
κλυδωνισμών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που συνδέονται άμεσα με τη 
νομισματική ένωση και, παράλληλα, αποφυγή κάθε μορφής μόνιμων 
δημοσιονομικών μεταβιβάσεων·

ε) όσον αφορά τη φορολόγηση, δέσμευση για τη λήψη πανευρωπαϊκών μέτρων κατά 
της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού σχεδιασμού 
φορολογίας εταιρειών, για συνεργασία των εθνικών φορολογικών αρχών με σκοπό 
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φορολογική 
απάτη, μέτρα για την επίτευξη σύγκλισης των φορολογικών πολιτικών των κρατών 
μελών, μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, απλούστερα και 
διαφανέστερα φορολογικά συστήματα και υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις 
επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των ΜΜΕ·

στ) ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης βήμα προς βήμα·

ζ) ενσωμάτωση του ΕΜΣ και της ΣΣΣΔ στην ενωσιακή νομοθεσία σε συνδυασμό με 
τον ενισχυμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, την πραγματική 
σύγκλιση, την επιβολή κοινών κανόνων και μια σαφή δέσμευση για την εφαρμογή 
οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

η) διόρθωση των αδυναμιών του τρέχοντος πλαισίου το οποίο επιτρέπει να ελέγχονται 
από το Δικαστήριο ορισμένα τμήματα της Συνθήκης, ενώ άλλα τμήματα δεν 
καλύπτονται από τον έλεγχο αυτό·

θ) ενισχυμένο εξωτερικό ρόλο της ζώνης του ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω της 
αναβάθμισης της εκπροσώπησής της, 

58. ζητεί να καταρτιστούν ενδεχόμενα περαιτέρω βήματα στην ΟΝΕ βάσει της 
προσέγγισης «4+1 Πρόεδροι», συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνεται πρόσκληση για όλες τις 
συνεδριάσεις, να παρέχεται πλήρης πληροφόρηση καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής 
στις συζητήσεις· επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει δηλώσει την πρόθεσή 
του να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
σκεπτικό του κατά την προετοιμασία των εκθέσεων των τεσσάρων Προέδρων·

59. ζητεί από τον Πρόεδρό του να προβεί στον εκ των προτέρων συντονισμό με τους 
προέδρους των πολιτικών ομάδων ή τα μέλη που έχουν οριστεί για αυτόν τον σκοπό 
από τις ομάδες τους ή από το Κοινοβούλιο, να εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στο 
πλαίσιο αυτής της επικείμενης αποστολής βάσει της εντολής που δίδεται με το παρόν 
ψήφισμα, μεταξύ άλλων για τα ζητήματα του αναλυτικού σημειώματος των τεσσάρων 
Προέδρων με τίτλο «Προετοιμασία των επόμενων βημάτων για τη βελτίωση της 
οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ»·
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60. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ, καθώς και στα εθνικά 
κοινοβούλια.



RR\1065954EL.doc 19/46 PE546.753v03-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε συνέχεια της εντολής που ελήφθη από τους συντονιστές της επιτροπής ECON τον 
Σεπτέμβριο του 2014, η παρούσα έκθεση συμβάλλει στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του νομικού πλαισίου, ιδίως κατά πόσον οι διατάξεις που διέπουν τη 
λήψη των αποφάσεων έχουν αποδειχτεί επαρκώς ισχυρές και εάν η πρόοδος κατά τη 
διασφάλιση του στενότερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και της διαρκούς 
σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών είναι σύμφωνη με τη ΣΛΕΕ. Από 
τότε, έχουν σημειωθεί τρεις μεγάλες εξελίξεις: το αίτημα που υποβλήθηκε κατά τη σύνοδο 
κορυφής της ζώνης του ευρώ στις 24 Οκτωβρίου 2014 προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής για 
επανέναρξη των εργασιών σχετικά με την έκθεση των 4 Προέδρων, καθώς και η δημοσίευση 
από την Επιτροπή δύο ανακοινώσεων, μία για την «επανεξέταση της οικονομικής 
διακυβέρνησης, έκθεση για την εφαρμογή των κανονισμών» της 28ης Νοεμβρίου 2014 και 
μία άλλη για τη «βέλτιστη αξιοποίηση της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Η παρούσα έκθεση καταρτίστηκε σε ένα πλαίσιο όπου, περισσότερα από 7 χρόνια μετά την 
έναρξη της κρίσης, το ευρώ έχει διασωθεί χάρις σε διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης 
της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), του δημοσιονομικού 
συμφώνου, της θέσπισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), της τραπεζικής 
ένωσης και του κινητήριου ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που κανείς 
δεν θα φανταζόταν ότι μπορούσαν να επιτευχθούν. Ωστόσο, στην Ευρώπη επικρατεί επίσης 
μια κατάσταση, ιδίως στη ζώνη του ευρώ όπου, σύμφωνα με τα τελευταία αριθμητικά 
στοιχεία που εκδόθηκαν από τη Eurostat, ο ρυθμός ανεργίας ήταν 11,5% τον Νοέμβριο του 
2014, ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει σε μόλις -0,2% τον Δεκέμβριο του 
2014, ενώ οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρουν περιορισμένη 
οικονομική ανάπτυξη για το 2014 (+0,8%).

Η έκθεση βασίζεται σε αυτό το υπόβαθρο και στην ανάλυση των πρώτων ετών υλοποίησης 
του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Με τις γνώσεις που υπάρχουν σήμερα, ο ελλιπής χαρακτήρας της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και οι φτωχές επιδόσεις της ζώνης του ευρώ από το 2011 
οδήγησαν σε μια συζήτηση σχετικά με το πολιτικό μείγμα που υιοθετήθηκε σε συνέχεια της 
κρίσης δημόσιου χρέους, με τη ζώνη του ευρώ να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με 
τους ομολόγους της. Σε αυτό το πλαίσιο, σε οικονομικό έγγραφο1 της Επιτροπής όπου 
αναλύεται η ζώνη του ευρώ από το 2011 ως το 2013 συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι 
ταυτόχρονες εξυγιάνσεις στις χώρες της ζώνης του ευρώ –σε συνέχεια των επεκτατικών 
πολιτικών που συμφωνήθηκαν από τους G20 μετά την πτώχευση της Lehman Brothers– είχαν 
σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την παραγωγή και σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις. 
Στην έκθεση διατυπώνεται η παρατήρηση ότι οι νέες διατάξεις δεν επέτρεψαν να ληφθεί 
δεόντως υπόψη ο σωρευτικός, πανευρωπαϊκός αντίκτυπος των πολιτικών που ακολουθούνται 
σε εθνικό επίπεδο, ιδίως του συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού, και, ως εκ 
τούτου, δεν αντιμετώπισαν τους κινδύνους που απορρέουν από τις αυξανόμενες αποκλίσεις 
μεταξύ των οικονομιών της ζώνης του ευρώ, την απειλή του αποπληθωρισμού, της χαμηλής 

1 (Δημοσιονομική εξυγίανση και δευτερογενείς επιπτώσεις στην περιφέρεια και το κέντρο της ζώνης του ευρώ), 
Jan in’t Veld, Economic Papers 506, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οκτώβριος 2013, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp506_en.pdf
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ανάπτυξης και της υψηλής ανεργίας.

Με βάση τα ανωτέρω, στην έκθεση διατυπώνεται το επιχείρημα ότι ο αρνητικός αντίκτυπος 
στην προοπτική ανάπτυξης της ταυτόχρονης συρρίκνωσης της δημοσιονομικής πολιτικής σε 
ολόκληρη την Ευρώπη υποτιμήθηκε σε μεγάλο βαθμό, και ότι οι ρήτρες ευελιξίας που 
προβλέπονται στο ΣΣΑ για την εφαρμογή αντικυκλικών οικονομικών πολιτικών σε ένα 
πλαίσιο ανάπτυξης κατώτερο των δυνατοτήτων δεν έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο ή δεν 
έχουν, έως τώρα, εξαιτίας της στενής ερμηνείας τους, παράσχει επαρκές περιθώριο ελιγμών 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετώπιζε η ΕΕ.

Η έντονη εστίαση στο διαρθρωτικό έλλειμμα κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης των 
διατάξεων του ΣΣΑ, που οδήγησε σε ερμηνείες κατά το δοκούν καθώς, βάσει του σχεδιασμού 
του, αυτός ο δείκτης στηρίζεται σε αρκετές αμφιλεγόμενες υποθέσεις, αξίζει συνεπώς να 
αναλυθεί. Το επίμαχο ζήτημα της εξυγίανσης τα τελευταία έτη, που προέκυψε από αυτή την 
αξιολόγηση της υλοποίησης του ΣΣΑ, είχε σε ορισμένες περιπτώσεις επιπτώσεις για τη 
χρηματοδότηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών 
για επενδύσεις που έχουν καθυστερήσει, και ενδέχεται να έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις 
όσον αφορά τις πολιτικές συστάσεις για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020».

Εν προκειμένω, η Επιτροπή έχει καταρτίσει δύο ανακοινώσεις που καθορίζουν το πλαίσιο 
των θεμάτων που πρέπει να τεθούν προς συζήτηση. Εκείνη που αφορά την ευελιξία είναι 
ερμηνευτική και πρόκειται να τεθεί σε άμεση εφαρμογή, κάτι που θα ευνοήσει τις επενδύσεις 
και την ανάπτυξη στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων. Θεωρώντας τις εθνικές εισφορές 
στο ΕΤΣΕ ουδέτερες ως προς το ΣΣΑ, η εν λόγω ανακοίνωση στηρίζει το επενδυτικό σχέδιο 
που έχει δρομολογηθεί από την Επιτροπή. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί 
περαιτέρω πρόοδος, ιδίως μέσω της έγκρισης μιας συμμετρικής προσέγγισης έναντι των 
εισφορών για τη συγχρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ βάσει μιας ευρύτερης 
«ρήτρας επενδύσεων» στο προληπτικό και το διορθωτικό σκέλος. Στην εν λόγω ανακοίνωση 
προτείνεται επίσης ένας νέος τρόπος να ληφθεί υπόψη το κόστος της υλοποίησης 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής κατάστασης των 
κρατών μελών. Οι σχετικές διατάξεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν την υλοποίηση των 
μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη και να αυξήσουν την αίσθηση οικειοποίησης αυτών, υπό 
την προϋπόθεση ότι η ίδια προσέγγιση θα ακολουθηθεί στο προληπτικό και το διορθωτικό 
σκέλος. 

Η δεύτερη ανακοίνωση αποτελεί ένα είδος στατιστικής παρατήρησης σχετικά με τους 
τρόπους με τους οποίους έχουν χρησιμοποιηθεί οι διάφορες διαδικασίες που θεσπίστηκαν 
βάσει του «εξαπτύχου» και του «διπτύχου»: σε αυτήν αναγνωρίζονται «πιθανο[ί] τομείς 
βελτίωσης, όσον αφορά τη διαφάνεια και την πολυπλοκότητα της διαμόρφωσης πολιτικής», 
αλλά και «την επίπτωσή τους στην ανάπτυξη, τις ανισορροπίες και τη σύγκλιση», ενώ «[η] 
Επιτροπή σκοπεύει να συζητήσει τα θέματα αυτά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο κατά τους προσεχείς μήνες».

Η ενέργεια αυτή ήταν ακόμα ισχυρότερη για τη νομισματική πτυχή, μέσω της απόφασης που 
ελήφθη από την ΕΚΤ στις 22 Ιανουαρίου 2015 για τη δρομολόγηση ενός εκτεταμένου 
προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού που θα περιλαμβάνει ομόλογα εκδοθέντα από 
κεντρικές κυβερνήσεις των χωρών της ζώνης του ευρώ και θα αντιστοιχούν σε 60 δισ. ευρώ 
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μηνιαίως, τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η εισηγήτρια είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για να συμβάλει στη συζήτηση σχετικά με την καλύτερη 
λειτουργία της ΟΝΕ, έχοντας επίσης υπόψη τη συζήτηση που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα 
βάσει της έκθεσης των 4 Προέδρων.

Στο πνεύμα αυτό, φαίνεται ότι θα χρειαστεί να δοθούν απαντήσεις σε ορισμένα καίριας 
σημασίας σημεία.

1) Η ζώνη του ευρώ δεν διαθέτει δέουσα αξιολόγηση της παγκόσμιας οικονομικής 
κατάστασής της, ένα κοινό διαγνωστικό εργαλείο που θα έπρεπε να διαθέτει μια ζώνη που 
μοιράζεται το ίδιο νόμισμα. Αυτό έχει καταστεί εμφανές από την εμφάνιση ισχυρών 
αποκλίσεων που ενισχύθηκαν από την ισχύουσα κρίση και την παρέμβαση της τρόικας, 
καθώς και από την ιστορική πτώση των επενδύσεων στην ΕΕ. Είναι σαφές ότι η ΟΝΕ δεν 
διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για τη διεξαγωγή δέουσας συζήτησης όσον αφορά τη 
δυναμική που θα πρέπει να έχουν τα διάφορα κράτη μέλη όσον αφορά τη δημοσιονομική 
τους θέση. Αυτό έχει αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της συζήτησης που διεξάγουμε από τη 
δημιουργία της ΟΝΕ. Προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε μέσω διαφόρων εργαλείων, 
μεταξύ άλλων στην αρχή μέσω των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών 
(ΓΠΟΠ). Στη συνέχεια, θεωρήσαμε ότι θα επιτυγχάνονταν καλύτερα αποτελέσματα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ) και τη 
διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ). Η τελευταία, οφείλουμε να 
αναγνωρίσουμε, μας επέτρεψε να προβούμε σε παρατήρηση των ελλειμματικών και των 
πλεονασματικών χωρών, αν και δεν οδήγησε στη διεξαγωγή ευρείας συζήτησης μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών και φαίνεται ουσιαστικά να αποτελεί εργαλείο διεξαγωγής 
συζητήσεων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών σχετικά με τις προβλεπόμενες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τους. Τώρα που η οικονομία της ΕΕ έχει εισέλθει εμφανώς στη 
ζώνη κινδύνου ενός σεναρίου «ιαπωνικού τύπου», είναι ενδεχομένως η κατάλληλη χρονική 
στιγμή για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης και την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων 
για αυτήν. Κατά κάποιο τρόπο, δρομολογήθηκε από την τρέχουσα συζήτηση σχετικά με τον 
«δημοσιονομικό προσανατολισμό στη ζώνη του ευρώ», αλλά το ζήτημα είναι να διαπιστωθεί 
εάν θα πρέπει να αποτελέσει απλώς μια προσθήκη από διαπιστωθέντες σε εθνικό επίπεδο 
δημοσιονομικούς προσανατολισμούς ή εάν μπορεί να αποτελέσει πολιτική προσέγγιση 
ενόψει του κύκλου που θα επιτρέψει τον προσδιορισμό του δυναμικού ρόλου που θα 
μπορούσε να έχει καθένας από αυτούς προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα 
για το σύνολο. Για τον σκοπό αυτό, η εισηγήτρια προτείνει την αναβάθμιση της σύστασης για 
τη ζώνη του ευρώ που υποβλήθηκε από την Επιτροπή, ώστε να καταστεί υποχρεωτική και να 
εγκριθεί νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Εαρινού Συμβουλίου.

2) Οι περισσότεροι παρατηρητές, αλλά και η Επιτροπή, αναγνωρίζουν σήμερα ότι η 
οικονομική διακυβέρνηση είναι πλέον τόσο περίπλοκη που είναι επιζήμια για τη δημοκρατία, 
τη διαφάνεια και την οικειοποίηση. Ας αναγνωρίσουμε ότι αυτό συνιστά αποτέλεσμα της 
έλλειψης εμπιστοσύνης που οδήγησε στην προσθήκη νέων κανόνων στους ήδη υπάρχοντες. 
Αυτό μεταφράστηκε επίσης σε μια σειρά από κάπως επεμβατικές «διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις» στα κράτη μέλη από την Επιτροπή που ενδέχεται σε κάποιο σημείο να 
αποδειχτούν αντιπαραγωγικές. Σε συνέχεια της υιοθέτησης του ευρώ, η πίεση για 
μεταρρυθμίσεις μπορεί να εξαλείφθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη αλλά η τρέχουσα κρίση 



PE546.753v03-00 22/46 RR\1065954EL.doc

EL

τα υποχρέωσε όλα να αφυπνιστούν. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν, χωρίς να 
διακυβευθούν η δημοκρατία, ο κοινωνικός διάλογος και η οικειοποίηση που αποτελούν 
επίσης μέρος της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, είναι να επιτραπεί σε κάθε κράτος μέλος να τα 
διαχειριστεί βάσει μιας κοινής αντίληψης της κατάστασης. Μια τέτοια κίνηση απαιτείται 
προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα, μεταξύ άλλων στο πνεύμα του σεβασμού των 
κανόνων. Μπορεί να λειτουργήσει εφόσον παραδεχτούμε ότι οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις 
πρέπει να καθοριστούν σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τη γενικότερη στρατηγική της ΕΕ, ότι 
ορισμένες μεταρρυθμίσεις έχουν μακροχρόνιες συνέπειες και ότι, στην τρέχουσα οικονομική 
κατάσταση, πρέπει να αναζητηθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

3) Οι ισχύοντες κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης και οι αντίστοιχες κυρώσεις βασίζονται 
ουσιαστικά σε έννοιες, με πρώτη εξ αυτών το «παραγωγικό χάσμα», που αποτέλεσαν 
αντικείμενο σημαντικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένου του Martti Hetemäki, προέδρου του ευρωπαϊκού συμβουλευτικού 
φορέα για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής (ESGAB) ή του Stefan Kapferer, που 
εκπροσωπεί τον ΟΟΣΑ, κατά τις πρόσφατες εμφανίσεις τους ενώπιον της επιτροπής ECON. 
Ο ρόλος του «παραγωγικού χάσματος» ενισχύθηκε μέσω της τελευταίας ανακοίνωσης της 
Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία. Η κατάσταση αυτή δεν είναι υγιής και θα πρέπει να 
διευκρινιστεί είτε καταλήγοντας σε μια κοινή αντίληψη των εν λόγω εννοιών είτε μέσω της 
αλλαγής τους, αλλά σε καμία περίπτωση μέσω της ένταξης της ΕΚΤ, του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ 
σε αυτό το καθήκον.

4) Σε συνέχεια της υλοποίησης του ισχύοντος πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης στην 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση, δρομολογούνται συζητήσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα 
ορισμένων από τους κανόνες που είχαν εγκριθεί κατά το παρελθόν. Ο επικείμενος διάλογος 
θα χρειαστεί επίσης να εξετάσει προσεκτικά και τα ζητήματα αυτά. Το πρώτο αφορά 
προφανώς τον κανόνα του 1/20 όσον αφορά τη μείωση του χρέους αλλά το ίδιο μπορεί να 
ισχύει και για την ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή του 0,5%.

5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε στο τέλος της προηγούμενης εντολής του την ώθηση 
για την έναρξη διαλόγου σχετικά με τη νομιμοποίηση και την αποδοτικότητα των 
προγραμμάτων παροχής βοήθειας υπό την καθοδήγηση της τρόικας. Μετά την παρουσίαση 
του προγράμματός του ως Πρόεδρος της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 
Ιουλίου 2014, φαίνεται ότι ο Jean-Claude Juncker δεν σκοπεύει να επιδιώξει τη συνέχιση της 
τρόικας υπό τη σημερινή μορφή της. Αυτή η ανάγκη ενισχύθηκε από τη γνωμοδότηση του 
εισαγγελέα του Δικαστηρίου όσον αφορά τη νομιμότητα του προγράμματος Άμεσων 
Νομισματικών Συναλλαγών (ΑΝΣ) της ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα και παράλληλα με το γεγονός 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει έκκληση για την ένταξη του ΕΜΣ στη Συνθήκη, 
απαιτείται μια νέα εξέταση και διευκρίνιση της ευθύνης και των εργαλείων των διαφόρων 
ενδιαφερόμενων μερών.

6) Ωστόσο, κανένα πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης δεν μπορεί να κρίνεται αποκλειστικά 
βάσει των αποτελεσμάτων του («νομιμοποίηση εκ του αποτελέσματος»), αλλά πρέπει επίσης 
να αξιολογείται βάσει της δημοκρατικής λογοδοσίας του. Με δεδομένη την αυξημένη 
αίσθηση δημοκρατικού ελλείμματος που παρουσιάζει το ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης, στην έκθεση υποστηρίζεται ότι πρέπει να μπει τέλος στις καθαρά 
διακυβερνητικές ρυθμίσεις και ότι, αντιθέτως, μια ισχυρότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου αποτελεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την 
αύξηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Δεδομένου ότι, επιπλέον, η δημοκρατική 
λογοδοσία αποδυναμώνεται επίσης από τον εξαιρετικά περίπλοκο χαρακτήρα του πλαισίου, 
με την έκθεση καλείται η Επιτροπή να υποβάλει ένα φιλόδοξο νομοθετικό πρόγραμμα για τη 
μεταρρύθμιση του πλαισίου την άνοιξη του τρέχοντος έτους.

7) Τέλος, κανείς δεν μπορεί να συζητά σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση της ΟΝΕ 
χωρίς να σκέφτεται πέρα από την κρίση. Η συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ 
έχει ήδη καθυστερήσει υπερβολικά πολύ, όπως θα διαπίστωνε ένας ειλικρινής παρατηρητής. 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εντολής, προωθήθηκε από την ανακοίνωση για το σχέδιο 
στρατηγικής της Επιτροπής, την έκθεση των 4 Προέδρων που αξιολογήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιλαμβάνει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την 
έκθεση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας με τίτλο «Προς μια ουσιαστική 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση», δηλαδή την έκθεση Thyssen. Ωστόσο, σε τελική 
ανάλυση, οι φορείς λήψης των αποφάσεων περίμεναν τις γερμανικές γενικές εκλογές και, στη 
συνέχεια, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, το αποτέλεσμα των εκλογών 
στην Ελλάδα αλλάζει τη φύση του διαλόγου και φαίνεται έτσι ότι αυτός θα μπορέσει εντέλει 
να πραγματοποιηθεί μετά τις γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι καιρός να 
προετοιμαστεί η αποστολή αυτή, για την οποία έλαβε νέα εντολή ο Jean-Claude Juncker, μαζί 
με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωομάδας και της ΕΚΤ. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει πλήρως σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και 
να διασφαλίσει ότι δεν θα παραβλεφθεί καμία επιλογή για τον εξοπλισμό της ΟΝΕ σε 
ενισχυμένη βάση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τεσσάρων ομάδων στοιχείων: μιας 
δημοσιονομικής ικανότητας, ανανεωμένων μηχανισμών παροχής βοήθειας, μιας κοινωνικής 
διάστασης και ενός θεσμικού και δημοκρατικού πυλώνα. Η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρξουν πολύ φτωχά αποτελέσματα με μεγάλη 
καθυστέρηση και ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα αποκομίσουν τα μέγιστα από το ευρώ.
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ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του Κανονισμού
του Bernd Lucke

Σκοπός της έκθεσης ήταν η καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τη 
διακυβέρνηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Ο στόχος ήταν, ειδικότερα, να αξιολογηθεί η 
λειτουργία των τρεχόντων κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης και να καταγραφούν οι 
επικείμενες προκλήσεις. 

Η έκθεση δεν εκπληρώνει επ’ ουδενί αυτόν τον σκοπό.
 
Στην έκθεση δεν γίνεται μια συστηματική ανάλυση της παρούσας κατάστασης. Αντ’ αυτού 
βρίθει από κανονιστικές κοινοτοπίες και απομακρύνεται από το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο, 
ιδίως τη ρήτρα της μη συνυπευθυνότητας (άρθρο 125 ΣΛΕΕ).

Στην έκθεση ζητείται η συγκέντρωση της οικονομικής πολιτικής και η συνυπευθυνότητα 
στην ευρωζώνη. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διατήρηση του διαχωρισμού της αρμοδιότητας και 
της ευθύνης για τις δαπάνες. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που εξακολουθεί να ισχύει στη μορφή αυτή, προβλέπει ότι η 
οικονομική διακυβέρνηση στη νομισματική ένωση βασίζεται στην ιδία ευθύνη για τη 
δημοσιονομική πολιτική.

Αυτό εκφράζεται στη ρήτρα μη διάσωσης, η οποία στηρίζεται σε δύο απλούς 
δημοσιονομικούς κανόνες. 

Οι κανόνες αυτοί έχουν παραβιαστεί πάνω από 90 φορές από τότε που θεσπίστηκαν. Με την 
έναρξη της πολιτικής διασώσεων από τo ΕΤΧΣ το 2010 καταργήθηκε η αρχή της μη 
διάσωσης και οδηγηθήκαμε στον παραλογισμό.

Μόνον η αξιόπιστη επιλογή της κρατικής χρεοκοπίας, με την επαναφορά της ρήτρας μη 
διάσωσης, μπορεί να εξασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος θα ασκεί πολιτική με δική του 
ευθύνη και όχι εις βάρος τις κοινότητας.
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ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3 του Κανονισμού
της Beatrix von Storch

Από το 1999 η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση καθίσταται διαρκώς πιο σύνθετη, χωρίς 
ωστόσο να αποφέρει αξιόλογα αποτελέσματα. Λόγω της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης και της κρίσης εμπιστοσύνης έχει θεσπιστεί την τελευταία πενταετία νέα δεσμευτική 
νομοθεσία σε πρωτοφανή κλίμακα. Και το όνομα αυτής, πρόγραμμα: μια «ευρωπαϊκή 
οικονομική διακυβέρνηση» οδηγεί αναμφισβήτητα σε απώλεια της εθνικής κυριαρχίας των 
κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στους τομείς της οικονομικής, της 
δημοσιονομικής, της κοινωνικής και της φορολογικής πολιτικής. Υπάρχουν από καιρό 
αμφιβολίες αναφορικά με τη συνταγματικότητα μιας ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης. Ωστόσο, η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας τις παρακάμπτει. Με το μέσο της 
ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης, η ΕΕ σκοπεύει να επεμβαίνει στο μέλλον 
σημαντικά στον δημοσιονομικό σχεδιασμό των κρατών μελών και να συναποφασίζει για την 
εθνική φορολογική νομοθεσία, τη διαμόρφωση των μισθών ή τις κοινωνικές παροχές. Οι 
δεσμευτικές ειδικές συστάσεις ανά χώρα αποτελούν άμεση επίθεση στην αρχή της 
επικουρικότητας. Στις συγκεκριμένες προτάσεις για μια ευρωπαϊκή οικονομική 
διακυβέρνηση προβλέπονται ακόμα η κατάρτιση κεντρικού προϋπολογισμού της ΕΕ, η 
καθιέρωση ευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας, η έκδοση ευρωομολόγων, και η θεσμική 
ενίσχυση της ευρωομάδας. Εγώ τα απορρίπτω.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ 
ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και 
προκλήσεις
(2014/2145(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anne Sander

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, η Ένωση 
«εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική 
ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία 
της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό 
επίπεδο προστασίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
κοινωνική διάσταση της οικονομικής διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα της Ένωσης, 
όπως ορίζει το άρθρο 9 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 1ης 
Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 
πολιτικών, το Κοινοβούλιο δήλωσε ότι «οιαδήποτε νέα ή αναβαθμισμένη οργάνωση και 
διεργασία λήψης αποφάσεων εντός του Συμβουλίου και/ή της Επιτροπής πρέπει να 
συνοδεύεται και με αναβαθμισμένη δημοκρατική νομιμοποίηση και αρμόζουσα 
λογοδοσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»·

1. υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ πρέπει να διαμορφωθεί 
ως καθοδηγητικό εργαλείο για τη διόρθωση σοβαρών οικονομικών ανισορροπιών, όπως 
τα ποσοστά ανεργίας, που προκάλεσαν μεγάλη πτώση της ανάπτυξης και αύξηση των 
ανισοτήτων και θέτουν σε κίνδυνο τις ευρωπαϊκές οικονομίες· υπενθυμίζει ότι το 
συνολικό έλλειμμα της EΕ28 υπολογίζεται πως έχει μειωθεί στο 3% του ΑΕγχΠ το 2014, 
από 4,5% του ΑΕγχΠ το 2011· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η οικονομική ισορροπία στο 
σύνολο του κύκλου θα προωθούσε αποτελεσματικότερα μια έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς που, αντίθετα, συνέχισε να είναι περιορισμένη ή σε 
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στασιμότητα τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να παραμείνει γύρω στο 1,5%, 
σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις για το ΑΕγχΠ της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα 
για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς θα πρέπει επίσης να 
αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 
σε σχέση με την απασχόληση και τη φτώχεια, όπου η πρόοδος υπήρξε ως τώρα 
ανεπαρκής· 

2. συμφωνεί με τη δήλωση της Επιτρόπου Thyssen ότι οι χώρες που παρέχουν θέσεις 
εργασίας υψηλής ποιότητας και καλύτερη κοινωνική προστασία και επενδύουν στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ανθεκτικότερες στις οικονομικές κρίσεις· καλεί την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη την τοποθέτηση αυτή κατά τη διαμόρφωση όλων των πολιτικών του 
ευρωπαϊκού εξαμήνου και των ειδικών ανά χώρα συστάσεων·

3. επικροτεί την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή· υποστηρίζει ότι η 
επανεξέταση αυτή αποτελεί ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων, ιδίως με τις αρμόδιες 
επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας του 
πλαισίου και σχετικά με τρόπους ώστε το πλαίσιο να γίνει πιο αποτελεσματικό, 
κοινωνικότερο και πιο δημοκρατικό, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· συνιστά η εξέταση να περιλαμβάνει μέτρα που θα ενισχύσουν την 
εμπιστοσύνη στην οικονομία, καθώς η εμπιστοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για ιδιωτικές 
επενδύσεις που, με τη σειρά τους, αποτελούν βασικό όχημα για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

4. τονίζει ότι η αλληλεγγύη αποτελεί θεμελιώδη αξία στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ· πιστεύει ότι η επανεξέταση 
αυτή αποτελεί ευκαιρία για την περαιτέρω βελτίωση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό με το ευρωπαϊκό κοινωνικό 
κεκτημένο και τη βελτίωση της κοινωνικής διακυβέρνησης, ώστε να μειωθεί η ανεργία, η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία ενός 
καλύτερου συντονιστικού συστήματος για το σύνολο της ευρωζώνης·

5. ζητεί να γίνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεσματικό όσον αφορά την πρόληψη 
κρίσεων, βοηθώντας στον συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής των 
κρατών μελών και της πολιτικής τους για καλύτερη και πιο βιώσιμη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και για προώθηση της ανάπτυξης· στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής να επικεντρώσει τη δράση της, όχι μόνο στη δημοσιονομική αρμοδιότητα, 
αλλά επίσης στις επενδύσεις, και ιδίως στις κοινωνικές επενδύσεις, για τη βιώσιμη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξασφάλιση μεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής και της 
ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της φτώχειας, και στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να συνδυαστεί η οικονομία της αγοράς με την κοινωνική 
πρόοδο· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα δηλώσει πως οι 
προτεινόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι φιλόδοξες, οικονομικά 
αποδοτικές και κοινωνικά υπεύθυνες·

6. υπογραμμίζει ότι μια ισορροπία μεταξύ της πολιτικής για την απασχόληση και της 
οικονομικής πολιτικής, όπως ορίζουν τα άρθρα 121 και 148 ΣΛΕΕ, είναι αναγκαία για τη 
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θετική εξέλιξη της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 9 
ΣΛΕΕ, η οικονομική πολιτική δεν μπορεί να εξετάζεται χωριστά από την κοινωνική 
πολιτική και την πολιτική απασχόλησης και υπογραμμίζει, επομένως, την ανάγκη για 
πρόληψη των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών, ώστε να εξασφαλιστεί μια 
πλήρως συνεκτική δημόσια πολιτική· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να δοθεί ίση σημασία στις 
οικονομικές ελευθερίες και στα αστικά και κοινωνικά δικαιώματα, σε συμμόρφωση προς 
τις Συνθήκες της ΕΕ·

7. ζητεί μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική συνοχή μέσω της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και του ταμείου Συνοχής, για τη διατήρηση και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας με δικαιώματα, μέσω της στήριξης μέτρων για την καταπολέμηση της 
ανεργίας και της φτώχειας·

8. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των οργάνων του Συμβουλίου 
Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) και του 
ECOFIN και, ως εκ τούτου, προτείνει να οργανωθούν κοινές συνεδριάσεις μεταξύ του 
EPSCO και του ECOFIN, προκειμένου να προωθηθούν συντονισμένες 
κοινωνικοοικονομικές πολιτικές που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, στον 
περιορισμό της ανεργίας και στη μείωση των ανισοτήτων, της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, προκειμένου να δοθεί ώθηση σε μια ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς στην Ευρώπη·

9. υπογραμμίζει τη σημασία του πίνακα κοινωνικών δεικτών που περιλαμβάνεται στην 
έκθεση όσον αφορά τον μηχανισμό επαγρύπνησης, για τον εντοπισμό σε πρώιμο στάδιο 
του κοινωνικού αντίκτυπου των μέτρων που αποσκοπούν να διορθώσουν τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση της 
εμβέλειας και της αποδοτικότητάς του· προτρέπει την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη και 
τους κοινωνικούς προβληματισμούς, στο ίδιο επίπεδο με τους οικονομικούς, και να 
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, 
στη μακροχρόνια απασχόληση και την απασχόληση των νέων, στην παιδική φτώχεια και 
στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος, όταν αναπτύσσουν συστάσεις 
ανά χώρα και όταν αξιολογούν την εφαρμογή στα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν κοινωνικούς δείκτες ως μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για την 
πρόληψη μελλοντικών κοινωνικών και οικονομικών υφέσεων·

10. τονίζει ότι η υπερβολική ανισότητα θα πρέπει να ενεργοποιεί το σύστημα του μηχανισμού 
επαγρύπνησης, καθώς αποσταθεροποιεί τις κοινωνίες και απειλεί τη συνοχή και τις 
οικονομικές επιδόσεις· τονίζει ότι η ενίσχυση της ανισότητας, όπως βιώνεται στην ΕΕ και 
καταγράφεται από τη χώρα που υποβάλλει έκθεση στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, ενέχει 
σημαντικό κίνδυνο για τη δημοκρατία· επισημαίνει τις προειδοποιήσεις από το ΔΝΤ και 
τη ΔΟΕ σχετικά με το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης των κοινωνιών ως αποτέλεσμα 
περαιτέρω ενίσχυσης των ανισοτήτων στην ΕΕ·

11 καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα για να 
υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω καλύτερων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, 
καθώς και την κοινωνική συνοχή, και για να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία ετήσια αξιολόγηση των προόδων που επετεύχθησαν όσον 
αφορά την ουσιαστική εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων και των αποτελεσμάτων τους 
στα χρέη και τα ελλείμματα των κρατών μελών και στους κοινωνικούς δείκτες τους· 
τονίζει ότι η αξιολόγηση αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνεται ως παράρτημα στην 
ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη·

12. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, παρόλο που οι μισθοί θεωρούνται σημαντικό στοιχείο 
στην επίλυση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, δεν συνιστούν απλώς εργαλείο 
οικονομικής προσαρμογής, αλλά πρωτίστως το εισόδημα που χρειάζονται οι εργαζόμενοι 
για να ζήσουν· στο πλαίσιο της αξιολόγησης όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων, 
καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια εκτίμηση επιπτώσεων, ώστε οι συστάσεις 
σχετικά με τους μισθούς να μην αυξάνουν τη φτώχεια στην εργασία ή τις μισθολογικές 
ανισότητες εντός των κρατών μελών και ώστε να ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να 
περιορίζουν τη φορολόγηση της εργασίας και να τονωθεί η ανάπτυξη και να αυξηθούν τα 
ποσοστά απασχόλησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να εξετάσουν καθεστώτα ελάχιστου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα έθιμα και τις παραδόσεις κάθε κράτους μέλους, και τα 
ενθαρρύνει να εφαρμόσουν τη σύσταση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά 
με κοινά κριτήρια όσον αφορά την επάρκεια πόρων και την κοινωνική βοήθεια σε 
συστήματα κοινωνικής προστασίας·

13. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, να ορίσει κριτήρια που θα 
επιτρέψουν στις ΜΜΕ, οι οποίες έχουν δημιουργήσει άνω του 80 % των θέσεων εργασίας 
στην ΕΕ και αποτελούν φορείς μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τον 
κύριο μοχλό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, σε συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων· τονίζει ότι εάν καθοριστούν το ταχύτερο δυνατόν κριτήρια επιλεξιμότητας 
έργων και απαιτήσεις συμμετοχής, θα μπορούν να γίνουν προετοιμασίες και καλύτερα 
συντονισμένες δράσεις, μεταξύ άλλων εκ μέρους των ΜΜΕ· υπογραμμίζει τη σημασία 
που έχει η προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για 
νέους, για τη δημόσια αποδοχή του ευρωπαϊκού πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης· 
στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα για την αύξηση της 
εμπιστοσύνης στην οικονομία και να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, στον περιορισμό του διοικητικού φόρτου διατηρώντας τα 
ίδια επίπεδα κοινωνικών δικαιωμάτων και στη βελτίωση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση·

14. υπενθυμίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
θα πρέπει να διατηρείται η κατάλληλη κοινωνική προστασία – με ταυτόχρονο σεβασμό 
για τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τα κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα και τα 
δικαιώματα των εργαζομένων, την ποιότητα της απασχόλησης και επιδιώκοντας 
καλύτερες και πιο βιώσιμες θέσεις εργασίας – ως μέσο για την εξασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής, της ανταγωνιστικότητας και της αντοχής στις οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις· προτρέπει τα κράτη μέλη να προβούν σε ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και να προαγάγουν την αμοιβαία μάθηση και την αλληλεγγύη, 
μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
υπάρξει προσέγγιση προς πλέον αποτελεσματικές και στοχευμένες δημοσιονομικές 
πολιτικές, να μεταρρυθμίσουν τις αγορές εργασίας τους και τα συστήματα κοινωνικής 
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ασφάλισης, καθώς και τα εκπαιδευτικά συστήματά τους· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα εσωτερικής ευελιξίας, με στόχο 
τη διατήρηση της απασχόλησης σε εποχές οικονομικής αναστάτωσης, να προστατεύουν 
την ποιότητα των θέσεων εργασίας, και ιδίως τις καλύτερες και πιο βιώσιμες θέσεις 
εργασίας, καθώς και την ασφάλεια κατά την αλλαγή απασχόλησης, και να προβλέπουν 
καθεστώτα επιδομάτων ανεργίας τα οποία θα βασίζονται σε ρεαλιστικές απαιτήσεις 
ενεργοποίησης που θα εξασφαλίζουν την κατάλληλη υποστήριξη για τους απολυόμενους 
εργαζομένους και θα συνδέονται με πολιτικές επανένταξης σύμφωνες προς τα έθιμα και 
τις παραδόσεις κάθε κράτους μέλους· τονίζει ότι η αποτελεσματική και διευρυμένη 
ενοποίηση των αγορών εργασίας της ΕΕ παραμένει ένας μεσοπρόθεσμος στόχος για την 
προώθηση της κοινωνικής προόδου και τη μείωση της φτώχειας σε ένα ισορροπημένο και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον·

15. προτρέπει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την έκτακτη κατάσταση όσον αφορά την 
ανεργία των νέων, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στην πραγματική οικονομία (με την 
τόνωση της ζήτησης και της προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών) και στην αγορά 
εργασίας, αλλά και θέτοντας σε ενέργεια, κατά τρόπο αποτελεσματικό και στοχευμένο, 
την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους, ιδίως μέσω της επένδυσης σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, για να 
προωθήσουν την απασχόληση των νέων με την επίτευξη καλύτερης αντιστοίχισης μεταξύ 
δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας·

16. λαμβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού και τις μεταρρυθμίσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις 
δράσεις που στοχεύουν σε εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας· καλεί την Επιτροπή να 
ορίσει κριτήρια και να εντείνει τους ελέγχους της χρήσης της ενωσιακής χρηματοδότησης 
για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και να αναλάβει περισσότερη δράση όσον 
αφορά την απασχόληση των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας·

17. σημειώνει με σοβαρή ανησυχία ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει διπλασιαστεί κατά τη 
διάρκεια της κρίσης· σημειώνει επίσης ότι η αύξηση αυτή ήταν ακόμη υψηλότερη στους 
ανειδίκευτους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αντιμετώπιση της 
μακροχρόνιας ανεργίας αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές της και στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

18. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί εξέχουσα σημασία στα αυξανόμενα επίπεδα ανισοτήτων στην 
Ευρώπη, στο περιβάλλον του οικονομικού πλαισίου της Ένωσης· πιστεύει ότι η αύξηση 
των προσπαθειών για τη δημιουργία περισσότερο ποιοτικών θέσεων εργασίας στην 
Ευρώπη αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για την αντιμετώπιση αυτών των 
αυξανόμενων ανισοτήτων·

19. εφιστά την προσοχή στην έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου στη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική λογοδοσία του 
πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης, να αυξηθεί η ποιότητα και η ανάληψη ευθύνης 
στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να περιοριστεί το διευρυνόμενο χάσμα 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των πολιτών της ΕΕ, συνιστά την μεγαλύτερη 
συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών κοινοβουλίων, των οργανώσεων 
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της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στον οικονομικό διάλογο μεταξύ 
των κρατών μελών και της Επιτροπής, ιδίως στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν δημιουργούνται περιττά διοικητικά βάρη για τους 
ενδιαφερόμενους·

20. συνιστά στην Επιτροπή να οργανώσει μια συζήτηση, πριν δημοσιεύσει την Ετήσια 
Επισκόπηση της Ανάπτυξης (ΕΕΑ), με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές και τους προσανατολισμούς της 
Επισκόπησης, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατική 
νομιμοποίηση για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να μην εγκρίνει τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις χωρίς να λάβει υπόψη του τη 
γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

21 επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διοργανική συμφωνία που θα προβλέπει τη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ΕΕΑ και των 
κατευθυντηρίων γραμμών για την οικονομική πολιτική και την απασχόληση·

22. υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν καλέσει τα κράτη μέλη να 
εντάξουν τα εθνικά κοινοβούλια και τις εθνικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
στη διαδικασία διαμόρφωσης των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) και 
των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ)· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενημερώσουν τουλάχιστον τα εθνικά κοινοβούλιά τους σχετικά με το περιεχόμενο των 
ΕΠΜ και των ΠΣΣ τους και να λάβουν υπόψη τη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων 
κοινωνικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τα 
κράτη μέλη να ενημερώσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την εξέλιξη αυτών των 
εθνικών διαλόγων, όπου είναι σκόπιμο·

23. ζητεί τη θεσμοθέτηση διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινωνικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάμεσα στη δημοσίευση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου, και πριν την έγκριση των ειδικών 
συστάσεων ανά χώρα από το Συμβούλιο·

24. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για ένα ευνοϊκό κλίμα όσον αφορά τις δημόσιες 
επενδύσεις, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις επιπτώσεις των νέων λογιστικών κανόνων 
SEC2010 στην επενδυτική ικανότητα ορισμένων δημοσίων αρχών· ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προσαρμόσει ανάλογα τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεών της· εφιστά την προσοχή στις προτάσεις για την εξασφάλιση ενεργού 
συμμετοχής των κρατών μελών στην εφαρμογή του σχεδίου Juncker· καλεί τα κράτη μέλη 
να δίνουν, κατά τη διαμόρφωση των προϋπολογισμών τους, ιδιαίτερη έμφαση στις 
κοινωνικές επενδύσεις όπως η εκπαίδευση και η δια βίου κατάρτιση, και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας· καλεί την Επιτροπή να 
μελετήσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας στο πλαίσιο των 
σχετικών κανόνων του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως σε περιόδους βαθιάς 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης·

25. λαμβάνει υπόψη το αναλυτικό σημείωμα με τίτλο «Προετοιμασία των επόμενων βημάτων 
για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ» που προτάθηκε από 
τους τέσσερις προέδρους, ζητεί να υποβάλουν οι πρόεδροι των τεσσάρων θεσμικών 
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οργάνων ένα φιλόδοξο χάρτη πορείας ο οποίος θα περιγράφει τη νομοθετική και θεσμική 
πρόοδο που απαιτείται για να οικοδομηθεί το καλύτερο δυνατό μέλλον για την ευρωζώνη, 
την ΕΕ και τους πολίτες της· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο του στις προσεχείς συζητήσεις και αποφάσεις, μέσω 
ψηφίσματος που θα εγκρίνει η ολομέλεια, το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για 
τη συνεισφορά του Προέδρου στον «χάρτη πορείας».
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΓΟΡΆΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και 
προκλήσεις
(2014/2145(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ildikó Gáll-Pelcz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το 
επίπεδο των επενδύσεων στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά περίπου 15 % σε σχέση με το 
ανώτατο επίπεδο του 2007·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το χάσμα επενδύσεων εμποδίζει την οικονομική ανάκαμψη, 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού κλάδου μας και της ενιαίας αγοράς γενικά, και 
θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση και η βελτίωση του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης θα πρέπει να βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση μέσω μιας δέσμης 
διασυνδεομένων και αμοιβαία συνεκτικών πολιτικών που προωθούν την έξυπνη, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, όπως επίσης την ανταγωνιστικότητα, και δημιουργούν 
καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στη 
μείωση του ελλείμματος, και ότι προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων 
αποτελεί η πλήρης ανάπτυξη μιας εύρυθμης, αποτελεσματικής και ισορροπημένης ενιαίας 
αγοράς με ενισχυμένη βιομηχανική βάση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την ενιαία αγορά 
λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα της εφαρμογής των μέτρων που σχετίζονται με το 
πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να 
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συμπεριλάβει στον ετήσιο έλεγχο διακυβέρνησης και στον πίνακα τα εμπόδια όσον 
αφορά την υλοποίηση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παρακολούθηση θα πρέπει να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές, οι 
πολίτες και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την ενιαία αγορά, και για να λάβει υπόψη 
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, ιδίως σε τομείς όπου τα κράτη μέλη 
δεν έχουν εφαρμόσει ή επιβάλει τη νομοθεσία για την ενιαία αγορά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων και της προστασίας των καταναλωτών θα συμβάλει στην αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 300 δισ. ευρώ ετησίως·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ευρωπαϊκό σχέδιο επενδύσεων με 
σκοπό την αύξηση κατά 315 δισ. ευρώ των νέων επενδύσεων για την προσεχή τριετία·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει βαθιά κρίση 
ανταγωνιστικότητας σε μια διαρκώς απαιτητικότερη παγκόσμια οικονομία και στην 
ενιαία αγορά, στην οποία μόνο ανταγωνιστικές οικονομίες θα είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών 
τους·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 
«επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη», (COM(2014)0903), η ανακοίνωση με τίτλο 
«Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης», (COM(2015)0012), και η πρόταση 
κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, 
(COM(2015)0010), υπογραμμίζουν ως προτεραιότητα την ανάγκη άμεσης σύνδεσης της 
αναθεώρησης του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης με τις ανάγκες της πραγματικής 
οικονομίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, και με τη δημιουργία μιας ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

2. θεωρεί ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί βασική πολιτική 
πρωτοβουλία που στηρίζει τα θεμέλια των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πλήρη εκμετάλλευση των 
αναξιοποίητων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς· πιστεύει ότι με την 
απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη θα 
εκπληρώσουν ευκολότερα τους στόχους που έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης· επιπλέον, θεωρεί ότι οι πρωτεύοντες παράγοντες στην ενιαία αγορά είναι 
οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις·

3. τονίζει ότι η ενιαία αγορά είναι η βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, καθώς και ότι ο κύριος τομέας ανάπτυξης είναι η ψηφιακή ενιαία αγορά, 
μια γνήσια αγορά για διασυνοριακές τηλεματικές πωλήσεις προϊόντων, υπηρεσιών και 
δημόσιων συμβάσεων·

4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οικονομική κρίση ανέδειξε με σαφήνεια τη σημασία της 
ενίσχυσης και καθοδήγησης της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών προς την έρευνα και την καινοτομία (Ε&Κ), την τεχνολογία και τη γνώση, με τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά και την κινητικότητα τόσο για τους 
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καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
την καταπολέμηση του κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση 
μέσω της ορθής εφαρμογής και επιβολής της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά από τα 
κράτη μέλη, και την ώθηση των επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, ιδίως σε τομείς 
που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αποδοτική χρήση των πόρων και την 
ενεργειακή στροφή, ενισχύοντας, παράλληλα, τη μεγέθυνση με υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης και την οικονομική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών, και 
γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των εντός και των εκτός ευρωζώνης κρατών μελών·

5. πιστεύει ότι η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να 
συμβαδίζει με την αναθεώρηση της γενικής στρατηγικής ΕΕ 2020 και τον κύκλο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με στόχο την προώθηση μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής 
ανάπτυξης· ζητεί, ως εκ τούτου, να υιοθετηθεί νέα προσέγγιση για την Ενιαία Αγορά και 
την ψηφιακή ενιαία αγορά στο πλαίσιο της αναθεώρησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
με τη δέουσα ενσωμάτωση τομέων/στόχων προτεραιότητας της ενιαίας αγοράς, σε ένα 
νέο απλουστευμένο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών, κομβικών ή εμβληματικών 
πρωτοβουλιών·

6. επικροτεί την αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων της 
διακυβέρνησης, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την Επιτροπή και το Συμβούλιο· 
πιστεύει ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει μόνο όπου αυτό είναι αναγκαίο να 
αποτελέσει έναυσμα για την επαναξιολόγηση του πλαισίου διακυβέρνησης της ενιαίας 
αγοράς και τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργειών μεταξύ των δύο διαδικασιών·

7. επαναλαμβάνει το αίτημά του, να προβλέπεται στις διαδικασίες κατάλληλη συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον κύκλο οικονομικής διακυβέρνησης, στην 
κατεύθυνση της υιοθέτησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, των 
αναγκαίων μέτρων για την ενίσχυση των μέτρων διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς, και 
ιδίως εκείνων που αναφέρονται σε τομείς στους οποίους το κανονιστικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 294 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο, να συνάψουν 
διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλιστεί 
πλήρως ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνολικής διαδικασίας του 
Εξαμήνου·

9. πιστεύει ότι το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι περιεκτικό, 
διαφανέστερο και λιγότερο περίπλοκο, παράλληλα δε να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες, και ότι οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει επίσης να συζητούνται 
διεξοδικότερα με τους ενδιαφερομένους, σε πλαίσιο διατήρησης ανεξαρτησίας από 
εξωτερικά συμφέροντα· 

10. θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία 
της αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων που καθορίζεται στο πλαίσιο της οικονομικής 
διακυβέρνησης και της διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς·

11. υπογραμμίζει τη σημασία της νέας ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας για 
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τη δημόσια αποδοχή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και, στο πλαίσιο αυτό, 
ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ, στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη υποστήριξης των ΜΜΕ ώστε 
να αποκτήσουν πρόσβαση και σε αγορές εκτός ΕΕ, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα και 
η Ινδία·

12. επιμένει ότι η αξιολόγηση της κατάστασης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να καταστεί 
μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, θέτοντας τα θεμέλια για έναν ετήσιο 
κύκλο της ενιαίας αγοράς, με την ενίσχυση ενός πυλώνα αφιερωμένου στην ενιαία αγορά 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο ολοκληρωμένο 
πλαίσιο πολιτικής θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμη συμβολή στον εντοπισμό των 
ανασταλτικών παραγόντων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, βελτιώνοντας 
ταυτόχρονα την εφαρμογή των κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή των αναθεωρημένων οδηγιών για τις δημόσιες 
συμβάσεις, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες τους σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, μπορεί 
να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να διαθέσουν καλύτερα τους δημόσιους πόρους και να 
αποφύγουν μακροπρόθεσμα το περιττό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος και, με 
αυτόν τον τρόπο, να επηρεάσουν θετικά τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών·

13. πιστεύει ακράδαντα ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στις βασικές 
προτεραιότητες των πυλώνων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει τη 
σημασία της επικέντρωσης σε τομείς που προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 
καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη στην αναζήτηση τρόπων που θα 
εξασφαλίζουν την πιο αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών αυτών·

14. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση για την 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς με ιδιαίτερη μέριμνα για βασικούς τομείς με το 
μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας καλύτερων και βιώσιμων θέσεων 
απασχόλησης, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των ειδικών 
ανά χώρα συστάσεων, καθώς επίσης για την υλοποίηση και την επιβολή της νομοθεσίας 
για την ενιαία αγορά από τα κράτη μέλη, και επισημαίνει ότι η αξιολόγηση θα μπορούσε 
να παρέχεται ως συμβολή στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

15. υπενθυμίζει ότι η καλή οικονομική διακυβέρνηση και ο αντίκτυπός της μπορεί να έχουν 
αποτέλεσμα μόνο αν συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι· τονίζει την ανάγκη ολιστικής 
προσέγγισης από πλευράς ΕΕ, κρατών μελών, περιφερειών, δήμων, και ενδιαφερομένων 
μερών, όσον αφορά την εφαρμογή και την ανάπτυξη των πολιτικών· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη δημοκρατική αρχή του διαλόγου με την κοινωνία 
των πολιτών μέσω της διαρθρωμένης συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων στην 
οικονομική διακυβέρνηση, και ιδίως στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

16. υπογραμμίζει τη δυνατότητα διοχέτευσης πρόσθετων δημοσίων και ιδιωτικών κονδυλίων 
σε βιώσιμα έργα με πραγματική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή κοινωνική 
οικονομία της αγοράς, και τονίζει ότι οι βασικοί τομείς της ενιαίας αγοράς -μεταφορές, 
ενέργεια, υπηρεσίες και προϊόντα, έρευνα και καινοτομία- και η ψηφιακή ενιαία αγορά 
αποτελούν την κατάλληλη (και πλέον ενδεδειγμένη) κλίμακα για την επιλεξιμότητα 
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επενδύσεων του διαύλου επενδυτικών σχεδίων·

17. χαιρετίζει τα νέα περιθώρια ελιγμών που προσφέρονται με τη ρήτρα επενδύσεων, όπως 
ορίζονται από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με την ευελιξία· πιστεύει ότι η 
νέα αυτή δυνατότητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο έπακρο του δυναμικού της 
προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο σε έργα με σαφή 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως αυτά που συνδέονται στενότερα με την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· θεωρεί ότι οι στοχευμένες 
επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς και 
του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης -ιδίως σε σχέση με την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις- θα πρέπει να θεωρούνται 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις·

18. εκφράζει την ανησυχία του για τη μη εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα συστάσεων (ΣΑΧ) 
σε ορισμένα κράτη μέλη, όπου μόνο το 12 % των ΣΑΧ ελήφθησαν πλήρως υπόψη το 
2013· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η καλύτερη εφαρμογή των ΣΑΧ, ώστε να στηριχθεί η 
ανάπτυξη και η απασχόληση· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ενστερνισμό των ΣΑΧ 
από τα κράτη μέλη, με μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και 
προκλήσεις
(2014/2145(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sylvie Goulard

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκτιμά ότι είναι απολύτως αναγκαία η ουσιαστική βελτίωση της δημοκρατικής 
νομιμοποίησης της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), στο θεσμικό πλαίσιο 
της Ένωσης και σε πνεύμα σεβασμού της κοινοτικής μεθόδου · θεωρεί ότι οι νομοθετικές 
πράξεις που βασίζονται σε διακυβερνητικές Συνθήκες και εφαρμόστηκαν κατά τη 
διάρκεια της κρίσης έχουν αποτελέσει εμπόδιο στη δημοκρατική νομιμοποίηση της ΟΝΕ· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την όσο το δυνατόν ταχύτερη ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο ενωσιακό κεκτημένο, λαμβανομένου υπόψη ότι οι 
εσωτερικοί κανόνες του Κοινοβουλίου παρέχουν επαρκές περιθώριο ευελιξίας όσον 
αφορά την οργάνωση, κατά περίπτωση, ειδικών μορφών διαφοροποίησης βάσει πολιτικής 
συμφωνίας εντός και μεταξύ των πολιτικών ομάδων, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο 
κατάλληλος έλεγχος του ΕΜΣ· ζητεί επίσης την ενσωμάτωση της Συνθήκης για τη 
σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ) στο νομικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αργότερο εντός πενταετίας από τη θέση της σε ισχύ και μετά 
από συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής της· 

2. συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση απλούστερης, αποτελεσματικότερης και 
διαφανούς οικονομικής διακυβέρνησης, που θα αποσκοπεί, μακροπρόθεσμα, στην 
πληρέστερη ολοκλήρωση της ΕΕ, ενώ θα παρέχει μεσοπρόθεσμες λύσεις για να 
διευκολύνει την ευρωζώνη και την Ένωση να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις·

3. υπογραμμίζει ότι η Ευρωομάδα και η Σύνοδος Κορυφής για το ευρώ είναι αμφότερες 
ανεπίσημες συνθέσεις του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων 
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και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ότι έλαβαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την 
ΟΝΕ κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, αλλά ότι οι 
αποφάσεις αυτές επηρεάστηκαν, ως εκ τούτου, από την έλλειψη δημοκρατικής 
νομιμοποίησης·

4. προτείνει τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
και του Συμβουλίου ώστε να καταστεί δυνατός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των 
διαφόρων σταδίων του ευρωπαϊκού εξαμήνου, με αφετηρία την ετήσια εξέταση της 
ανάπτυξης·

5. θεωρεί απαραίτητο να αξιολογείται προσεκτικά η εφαρμογή του οικονομικού διαλόγου 
προκειμένου να διασφαλίζεται ο κατάλληλος κοινοβουλευτικός έλεγχος σε όλα τα στάδια 
των διαδικασιών (Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)) και της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ))·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση διακοινοβουλευτικής διάσκεψης για 
την οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιμένει, 
ωστόσο, ως προς το θέμα των ορίων της διάσκεψης αυτής όταν το διακύβευμα είναι να 
κληθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να λογοδοτήσουν· φρονεί ότι, στο πεδίο της 
ΟΝΕ, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος πρέπει να είναι επιμερισμένος μεταξύ εθνικού και 
ευρωπαϊκού επιπέδου και εμμένει στην άποψη ότι οι ευθύνες πρέπει να αναλαμβάνονται 
στο επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται ή υλοποιούνται οι αποφάσεις, με τα εθνικά 
κοινοβούλια να υποβάλλουν σε έλεγχο τις εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να υποβάλλει σε έλεγχο την ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία· πιστεύει ότι 
αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλισθεί η απαιτούμενη αυξημένη λογοδοσία κατά τη 
λήψη των αποφάσεων· θεωρεί ότι η αυξημένη αυτή νομιμοποίηση μπορεί να 
διασφαλισθεί με την πρόβλεψη της έγκρισης των εθνικών μεταρρυθμιστικών 
προγραμμάτων και των πιθανών εταιρικών σχέσεων σύγκλισης από τα εθνικά 
κοινοβούλια, καθώς και της έγκρισης με συναπόφαση ευρέων ευρωπαϊκών πολιτικών 
προσανατολισμών υπό μορφήν κατευθυντήριων γραμμών για τη σύγκλιση, μιας νέας 
νομικής πράξης της ΕΕ η οποία θα ορίζει έναν πολύ περιορισμένο αριθμό 
προτεραιοτήτων που θα ισχύουν για μια δεδομένη περίοδο, που χρησιμοποιούνται κυρίως 
κατά την έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης (ΕΕΑ) των ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων· τονίζει ότι η ανωτέρω συνεργασία δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία 
νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο όχι μόνο θα ήταν αναποτελεσματικό, 
αλλά θα στερείτο επίσης νομιμοποίησης από δημοκρατικής και συνταγματικής πλευράς· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εθνικά κοινοβούλια υστερούν σε ικανότητα 
ελέγχου και επηρεασμού των ενεργειών των κυβερνήσεών τους στην ΕΕ· εκτιμά ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να έχουν ενεργότερη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής 
όσον αφορά τον έλεγχο και τη διαμόρφωση των θέσεων των κυβερνήσεών τους, πριν από 
την υποβολή των θέσεων αυτών στην Επιτροπή·

8. υπογραμμίζει ότι το νομικό πλαίσιο για τα προγράμματα παροχής βοήθειας πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπ' 
ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται πλήρης δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλλει τακτικά στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις συναφείς αποφάσεις που 
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λαμβάνει όταν συμμετέχει στην επαλήθευση της εφαρμογής των προγραμμάτων των 
κρατών μελών· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει συνέχεια στο ψήφισμά του 
της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες 
της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που 
έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα προσαρμογής1, και να επεξεργαστεί ένα νέο, χωριστό 
ψήφισμα που θα αφορά εξ ολοκλήρου το ζήτημα αυτό, αντλώντας από την πρώτη 
διερευνητική έκθεση και στηριζόμενο σε αυτή· 

9. θεωρεί ότι, για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εθνικών δημόσιων 
οικονομικών, έχει ύψιστη σημασία να ελέγχει η Επιτροπή την ποιότητα των δημόσιων 
οικονομικών και, ειδικότερα, να επαληθεύει ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν 
μελλοντοστρεφή χαρακτήρα, εντοπίζοντας, από κοινού με την Eurostat, και 
υποστηρίζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό τις επενδυτικές δαπάνες έναντι των 
καταναλωτικών δαπανών· 

10. εκτιμά ότι μια «ουσιαστική ΟΝΕ» δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα σύστημα κανόνων, 
αλλά απαιτεί αυξημένη δημοσιονομική ικανότητα ως μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
με βάση συγκεκριμένους ιδίους πόρους, οι οποίοι θα πρέπει να στηρίζουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και να αντιμετωπίζουν τις διαρθρωτικές 
ανισορροπίες και τις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη 
Νομισματική Ένωση και σε περίπτωση που απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· 

11. εκτιμά ότι η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και υπενθυμίζει 
ότι το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των 
πολιτικών και των δράσεων της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με 
την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της κατάλληλης 
κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ...»· 
υπενθυμίζει ακόμη ότι το άρθρο 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι «η Ένωση [έχει ως γνώμονα] την 
άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση 
και την κοινωνική πρόοδο»· εκτιμά ότι, σύμφωνα με την αρχή της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη, οι ανθρώπινοι πόροι δεν πρέπει να 
κατασπαταλώνται και πρέπει να θεωρούνται καίρια συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας· 
ζητεί ίση αντιμετώπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών της εσωτερικής 
αγοράς στην ιεράρχηση των κανόνων·

12. ζητεί να υποβάλουν οι πρόεδροι των τεσσάρων θεσμικών οργάνων ένα φιλόδοξο χάρτη 
πορείας ο οποίος θα περιγράφει τη νομοθετική και θεσμική πρόοδο που απαιτείται για να 
οικοδομηθεί το καλύτερο δυνατό μέλλον για την ευρωζώνη, την ΕΕ και τους πολίτες της· 
τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο του στις 
προσεχείς συζητήσεις και αποφάσεις, μέσω ψηφίσματος που θα εγκρίνει η ολομέλεια, το 
οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη συνεισφορά του Προέδρου στον «χάρτη πορείας», 
όπως δηλώνεται στην υποσημείωση 1 του αναλυτικού υπομνήματος που εκπόνησε το 
άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12ης Φεβρουαρίου 2015 (Προετοιμασία των επόμενων 
βημάτων για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ): «Ο 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε την πρόθεσή του να συνεκτιμήσει τις 
παρατηρήσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την κατάρτιση της 
έκθεσης»·

1 Kείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0239.
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13. πιστεύει ότι μια ουσιαστική ΟΝΕ απαιτεί την ενίσχυση του κράτους δικαίου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· θεωρεί ότι το κράτος δικαίου ορίζεται ως ένα θεσμικό 
σύστημα στο πλαίσιο του οποίου η δημόσια αρχή υπόκειται στον νόμο και η ισότητα των 
υποκειμένων δικαίου διασφαλίζεται από ανεξάρτητα δικαιοδοτικά συστήματα· θεωρεί ότι 
το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αποτελεί μία από τις προτεραιότητες, μεταξύ άλλων, που θα 
πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Πιθανές εξελίξεις και 
αναπροσαρμογές των τρεχουσών θεσμικών συνιστωσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και 
ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει τις διαδικασίες επί παραβάσει καθώς και την προσφυγή 
ακυρώσεως κατά των αποφάσεων της Επιτροπής και του Συμβουλίου· πιστεύει ότι η 
συμμετοχή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΚ) μπορεί ιδίως να 
εξασφαλίσει ότι οι κανόνες θα εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο ανεξάρτητα από το 
μέγεθος του κράτους μέλους και ότι θα προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών και 
τα δικαιώματα των οργανώσεών τους στις χώρες που υπάγονται στο πρόγραμμα· 
επισημαίνει ότι αυτός ο ρόλος του Δικαστηρίου δεν θα επιφέρει καθυστέρηση στις 
διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν έχουν 
ανασταλτικό αποτέλεσμα.
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