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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

25. ηνλίδεη όηη πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο 

δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ επνπηηθνύ ξόινπ ηεο 

ΕΚΤ θαη ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη όηη 

δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιείηαη ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόληωλ θαηά ηελ άζθεζε ηωλ δύν 

απηώλ θαζεθόληωλ· ππελζπκίδεη ζηε 

ζπλάξηεζε απηή ηελ βαζηθή αξρή, 

ζύκθωλα κε ηελ νπνία ην 

ρξεζηκνπνηνύκελν γηα ηε δηακόξθωζε 

πνιηηηθήο κέζν, είηε λνκηζκαηηθήο είηε 

επνπηηθήο θύζεωο, ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη 

αλάινγα κε ηνλ επηδηωθόκελν ζηόρν θαη ην 

ηηζέκελν πξόβιεκα· 

25. ηνλίδεη όηη πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο 

δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ επνπηηθνύ ξόινπ ηεο 

ΕΚΤ θαη ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη όηη, 

ζε αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζήκεξα, δελ ζα πξέπεη λα 

πξνθαιείηαη ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηωλ δύν απηώλ 

θαζεθόληωλ· ππελζπκίδεη ζηε ζπλάξηεζε 

απηή ηελ βαζηθή αξρή, ζύκθωλα κε ηελ 

νπνία ην ρξεζηκνπνηνύκελν γηα ηε 

δηακόξθωζε πνιηηηθήο κέζν, είηε 

λνκηζκαηηθήο είηε επνπηηθήο θύζεωο, ζα 

πξέπεη λα επηιέγεηαη αλάινγα κε ηνλ 

επηδηωθόκελν ζηόρν θαη ην ηηζέκελν 

πξόβιεκα· 
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 32α. δεηεί λα αμηνινγεζνύλ πξνζεθηηθά 

ηα κέηξα πνπ έιαβε ε ΕΚΤ ζε ζρέζε κε 

ηελ Ειιάδα, ηδίωο όζνλ αθνξά ηηο 

αθόινπζεο απνθάζεηο ηεο: 

α) ηελ απόθαζε (ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 

2015) κε ηελ νπνία θαηήξγεζε ην 

θαζεζηώο παξέθθιηζεο γηα ηα 

εκπνξεύζηκα νκόινγα πνπ εμέδηδε ή 

εγγπάην πιήξωο ε Ειιεληθή Δεκνθξαηία· 

β) ηελ απόθαζε (ηεο 28εο Ινπλίνπ 2015) 

κε ηελ νπνία πεξηόξηζε ηε δηάζεζε 

ξεπζηόηεηαο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

κέζω ηνπ κεραληζκνύ παξνρήο έθηαθηεο 

ξεπζηόηεηαο, κε απνηέιεζκα λα 

επηβιεζνύλ έιεγρνη ζηελ θίλεζε 

θεθαιαίωλ· 

γ) ηελ απόθαζε (ηνπ 2015) γηα ηελ 

παξαθξάηεζε ηωλ θεξδώλ από ηα 

ειιεληθά νκόινγα πνπ είρε ζηελ θαηνρή 

ηεο θαη ηα νπνία είρε απνθηήζεη ζην 

πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγνξάο 

Τίηιωλ (SMP)· 
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