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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

στετικά με την ετήσια έκθεση της Εσρφπαχκής Κεντρικής Τράπεζας για το  2014 

(2015/2115(INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο γηα ην 2014, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 284 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ζηελ ππφζεζε C-62/14 ηεο 16εο 

Ηνπλίνπ 2015, 

– έρνληαο ππφςε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 15, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 132 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

(A8-0012/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο θζηλνπσξηλέο πξνβιέςεηο ηεο 

Δπηηξνπήο, ε νηθνλνκηθή αλάθακςε ζηε δψλε ηνπ επξψ αλακέλεηαη λα δηεπξπλζεί θαη 

λα ζεκεησζεί αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔγρΠ θαηά 1,4 % ην 2015, 1,7 % ην 2016 θαη 

1,8 % ην 2017· ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρζεί ε 

αλάπηπμε είλαη ζαζξέο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα ηζρπξή πνιηηηθή δέζκεπζε γηα ηελ 

εθαξκνγή βηψζηκσλ θαη θνηλσληθά ηζφξξνπσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο πξνβιέςεηο ε αλεξγία ζηε δψλε ηνπ επξψ 

αλακέλεηαη λα ππνρσξήζεη ειαθξά,  απφ 11,6% ζηα ηέιε ηνπ 2014 ζε 10,5% ζηα ηέιε 

ηνπ 2016· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ πνιχ κεγάιεο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά 

αλεξγίαο ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε, ηα νπνία θπκαίλνληαη απφ 6,4% ζηε Γεξκαλία έσο 

26,6% ζηελ Διιάδα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα πνζνζηά αλεξγίαο παξακέλνπλ ζε 

αλεζπρεηηθά επίπεδα ζε πνιιά θξάηε κέιε κε απνηέιεζκα λα πιήηηνληαη ηδηαίηεξα νη 

λένη θαη νη καθξνρξφληα άλεξγνη· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο πάληνηε πξνβιέςεηο ε δεκνζηνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζηε δψλε ηνπ επξψ ζα ζεκεηψζεη βειηίσζε, κε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ 

ειιείκκαηνο (απφ 2,4 % ην 2014 ζε 1,7 % ην 2016) θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (απφ 94 % 

ζηα ηέιε ηνπ 2014 ζε 92,5 % ζηα ηέιε ηνπ 2016)· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ρακειέο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο, παξά ηνλ αξλεηηθφ ηνπο 

αληίθηππν ζηηο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη εμειίμεηο απηέο ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε, ηηο εμαγσγέο θαη ζε παξάγνληεο φπσο νη ρακειέο ηηκέο ελέξγεηαο, ηδίσο 
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ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ελψ νη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο ζηε δψλε ηνπ επξψ 

απμάλνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο θαη θηλνχληαη ζε επίπεδα ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ 

εθείλα πνπ επηθξαηνχζαλ πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε, θαζψο θαη φηη ε ζρέζε ησλ 

επελδχζεσλ πξνο ην ΑΔγρΠ αθνινπζεί ζηαζεξά πησηηθή πνξεία εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο· 

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηεο ΔΚΣ ηνπ ηειεπηαίνπ 

επηεκβξίνπ, ην κέζν πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ, αθνχ παξέκεηλε 

ζρεδφλ κεδεληθφ ην πξψην εμάκελν ηνπ 2015, αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 1,1% ην 2016 

θαη 1,7% ην 2017· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 παξάγξαθνο 2 ΛΔΔ, ην 

Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ έρεη σο βαζηθφ θαζήθνλ «λα πξνσζεί ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ»· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 ε ΔΚΣ κείσζε ηα θχξηα επηηφθηα αλαρξεκαηνδφηεζεο 

ζην θαηψηαην δπλαηφ φξην θαη ην επηηφθην απνδνρήο θαηαζέζεσλ ζε -0,20%· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ρακειφηεξα πξαγκαηηθά επηηφθηα δελ νδήγεζαλ ζε 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ πξνο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, ηδίσο ΜΜΔ θαη 

φηη ην γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε ζην λα αλαγθαζηεί ε ΔΚΣ λα ιάβεη κε ζπκβαηηθά κέηξα 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΚΣ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ επνπηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ, 

δελ ιακβάλεη πάληνηε επαξθψο ππφςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ΜΜΔ απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο θαη φηη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο πηζησηηθήο ξνήο πξνο ηηο Πνιχ Μηθξέο θαη Μηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο (ΠΜΜΜΔ) είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, θαζψο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 99 % ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Έλσζε θαη πξνζθέξνπλ ην 80 % ησλ 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ Έλσζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε 

κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν φγθνο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ρνξεγήζεσλ απμάλεη κε βξαδείο ξπζκνχο· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2014 ε ΔΚΣ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά ζηνρεπκέλσλ πξάμεσλ 

καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο (ΠΜΑ) θαη εθάξκνζε πξνγξάκκαηα αγνξάο 

επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

δαλεηζκνχ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία· 

ΗΒ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 2015 ε ΔΚΣ έζεζε ζε εθαξκνγή έλα 

δηεπξπκέλν πξφγξακκα αγνξάο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ (Asset Purchase Programme, 

APP) χςνπο 1,1 ηξηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ην νπνίν αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη έσο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2016, θαη ζε θάζε πεξίπησζε έσο φηνπ επηηεπρζεί δηαξθήο πξνζαξκνγή 

ηεο πνξείαο ηνπ πιεζσξηζκνχ· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πξφγξακκα αγνξάο νκνιφγσλ πνπ εθαξκφδεη ε ΔΚΣ είρε σο 

απνηέιεζκα λα επηβαξπλζεί ν ηζνινγηζκφο ηεο κε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο· 
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ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο (ΔΔΜ) πνπ απνηειεί ηνλ 

πξψην ππιψλα ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο, ηέζεθε ζε πιήξε εθαξκνγή ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 

2014 κε ηε κεηαθνξά ζηελ ΔΚΣ, ηεο άκεζεο επνπηείαο επί ησλ 122 κεγαιχηεξσλ 

ηξαπεδψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, παξάιιεια, δηελεξγήζεθε θαη 

ζηηο 26 Οθησβξίνπ 2014 νινθιεξψζεθε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ ζεκαληηθψλ απηψλ 

ηξαπεδψλ, ε νπνία πεξηιάκβαλε έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν Δληαίνο 

Μεραληζκφο Δμπγίαλζεο (SRM), πνπ απνηειεί ηνλ δεχηεξν ππιψλα ηεο Σξαπεδηθήο 

Έλσζεο, ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο αξρέο ηνπ 2015 ελψ ην εληαίν ζχζηεκα εγγχεζεο ησλ 

θαηαζέζεσλ, πνπ απνηειεί ηνλ ηξίην ππιψλα ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο, δελ έρεη αθφκε 

ηεζεί ζε εθαξκνγή· 

1. ππελζπκίδεη φηη ε γεσγξαθηθά άληζα θαηαλεκεκέλε θαη πεξηνξηζκέλε αλάθακςε πνπ 

αλακέλεηαη ηα επφκελα έηε ζηε δψλε ηνπ επξψ ζα πξέπεη λα εληζρπζεί θαη φηη ε 

δπλεηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα απμεζεί ψζηε λα κεησζνχλ ηα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο πνπ θαηαγξάθνληαη ζε πνιιά θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη λα 

κεησζεί ην βάξνο ηνπ ρξένπο· ηνλίδεη φηη πνιιά θξάηε κέιε βξίζθνληαη αληηκέησπα κε 

παξφκνηεο καθξννηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

ηφζν γηα ηηο δεκφζηεο φζν θαη γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη δεηεί λα 

θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο· πηζηεχεη φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εθαξκφζνπλ βηψζηκεο 

θαη θνηλσληθά ηζφξξνπεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο·  

2. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην πθηζηάκελν, αλ θαη ζηαδηαθά κεηνχκελν, ράζκα κεηαμχ 

ησλ πνζνζηψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγνχληαη ζηηο ΜΜΔ θαη εθείλσλ πνπ 

ρνξεγνχληαη ζε κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ γηα κηθξά θαη κεγάια 

δάλεηα θαζψο θαη κεηαμχ ησλ φξσλ δαλεηζκνχ γηα ΜΜΔ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, αλαγλσξίδεη σζηφζν φηη νη δπλαηφηεηεο ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζην δήηεκα απηφ είλαη πεξηνξηζκέλεο· επηζεκαίλεη, ζηε 

ζπλάξηεζε απηή, ηνλ ξφιν ησλ ηακηεπηεξίσλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ θαη 

ηνλίδεη φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο ηδηαίηεξεο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ εηδηθή απνζηνιή ηνπο θαη φηη νη επνπηηθέο 

αξρέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο πηπρέο απηέο θαη λα ηηο ιακβάλνπλ ππφςε ζην πιαίζην 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνπλ· 

3. ηνλίδεη φηη, παξφηη ε ΔΚΣ ζπλερίδεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα λα δηαηεξεζνχλ επλντθέο 

ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζηε δψλε ηνπ επξψ παξακέλνπλ ζε 

ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ ηα πξνο ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο επίπεδα· εθθξάδεη, ζην 

πιαίζην απηφ, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (EFSI), θαζψο θαη γηα ην ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο λα 

εγθαζηδξχζεη κηα πξαγκαηηθή Έλσζε Κεθαιαηαγνξψλ (CMU), κε ηα νπνία αλακέλεηαη 

λα δηαθνξνπνηεζνχλ νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ, λα απμεζνχλ νη 

δηαζπλνξηαθέο επελδχζεηο θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη 

ηδίσο ησλ ΜΜΔ, ζηε ρξεκαηνδφηεζε· 

4. αλαγλσξίδεη φηη ε ΔΚΣ, αληηδξψληαο ζε έλα ζχλζεην πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο, κείσζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, πηζησηηθή ζπξξίθλσζε θαη 

ππνηνληθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαη κε ηα επηηφθηά ηεο λα πιεζηάδνπλ ην θαηψηεξν 
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κεδεληθφ φξην, θαηέθπγε ζηε ιήςε κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο· 

5. επηζεκαίλεη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αγνξάο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

(APP) δελ έρνπλ εθδεισζεί πιήξσο ζηε δπλακηθή ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ πηζηψζεσλ, 

δεδνκέλνπ φηη ηα δάλεηα πξνο επηρεηξήζεηο θηλνχληαη ζε ρακειά επίπεδα νη ηειεπηαίεο  

σζηφζν έρνπλ επσθειεζεί απφ ηε ζηαδηαθή ραιάξσζε ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο 

πηζηψζεσλ, ηε ζπλέρηζε ηεο ραιάξσζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε 

λέσλ δαλείσλ, ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηήζεσλ δαλεηνδφηεζεο πνπ 

απνξξίπηνληαη, ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα δάλεηα θαη ηε ζηαδηαθή αλάθακςε ησλ 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηα ηξία πξψηα ηξίκελα ηνπ 2015, ηαπηφρξνλα φκσο 

εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ· επηζεκαίλεη εμάιινπ φηη απφ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ APP, νη 

κεζνπξφζεζκεο πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο έρνπλ απμεζεί, πξνζεγγίδνληαο ζηαδηαθά 

ηνλ ζηφρν ηνπ 2 %, ελψ ν θίλδπλνο απνπιεζσξηζκνχ ελδέρεηαη λα έρεη κεησζεί· δεηεί 

απφ ηελ ΔΚΣ λα εθαξκφζεη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, ην APP ζε φια ηα θξάηε κέιε, 

ρσξίο δηαθξίζεηο, ζεβφκελε ηαπηφρξνλα ηνπο θαλφλεο απφ ηνπο νπνίνπο δεζκεχεηαη· 

6. αλακέλεη απφ ηελ ΔΚΣ λα ζπκβάιεη ζηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο θαη 

ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 282 ΛΔΔ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ 

ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε βαζηθή ηεο απνζηνιή πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εμαζθάιηζε 

ζηαζεξφηεηαο ηηκψλ· 

7. ηνλίδεη φηη ζην πιαίζην απηφ ε ΔΚΣ νθείιεη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζνχλ ηα δάλεηα κε επλντθνχο φξνπο πξνο ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη λα 

δηεπθνιπλζεί ε νηθνλνκηθή αλάθακςε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο· 

8. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο ελδερφκελεο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ησλ κε ζπκβαηηθψλ κέηξσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

ιακβάλεη ε ΔΚΣ· γλσξίδεη φηη ε έμνδνο απφ ηα κέηξα απηά απνηειεί πεξίπινθν δήηεκα 

ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη αλεπηζχκεηεο 

δηαηαξαρέο ηεο αγνξάο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηε δένπζα, ζπλεηή θαη έγθαηξε δηαρείξηζε 

ηεο εμφδνπ απηήο· δεηεί απφ ηελ ΔΚΣ λα παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα πξνγξάκκαηα αγνξψλ ηεο· επηκέλεη φηη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ 

κπνξεί λα επηιχζεη ηα δεκνζηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πνιιά θξάηε κέιε θαη φηη δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηηο αλαγθαίεο βηψζηκεο θαη 

θνηλσληθά ηζφξξνπεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη 

ηηο ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο· 

9. επηζεκαίλεη ηνπο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ζπλερηδφκελν ρακειφ επίπεδν ησλ επηηνθίσλ ζε νξηζκέλα θξάηε 

κέιε, ην νπνίν ελδέρεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο δσήο θαη 

ζπληαμηνδφηεζεο· αλαγλσξίδεη φηη ηα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα απνηππψλνπλ ηηο 

ππνθείκελεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο επηινγέο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο· 

10. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα λα βειηησζεί ε καθξνπξνιεπηηθή 

επνπηεία θαη ηα δηαζέζηκα κέζα πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνχλ νη θίλδπλνη πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ζθηψδεο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ππφ ην θσο ηεο πξνεηδνπνίεζεο πνπ 

δηαηχπσζε ε ΔΚΣ ζηελ εηήζηα έθζεζή ηεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ιφγσ ηεο ζηαζεξήο, 
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θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, αχμεζεο ηεο ρνξήγεζεο πηζηψζεσλ απφ κε ηξάπεδεο 

χςνπο 22 ηξηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, ζε ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, επηβάιιεηαη λα 

αλαιεθζνχλ πεξαηηέξσ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

αδπλακηψλ ηνπ δηνγθνχκελνπ ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ ηνκέα· 

11. ραηξεηίδεη ηελ θαηεγνξεκαηηθή δήισζε ζηελ νπνία πξνέβε ε ΔΚΣ ηνλ Αχγνπζην 2012 

"φηη ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα" γηα λα ππεξαζπηζηεί ην επξψ· 

12. δηαπηζηψλεη φηη ην πξφγξακκα αγνξάο θξαηηθψλ νκνιφγσλ θαη ηδησηηθψλ ρξενγξάθσλ 

ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ· 

13. ηνλίδεη ηηο επηθπιάμεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 16εο 

Ηνπλίνπ 2015 ζηελ ππφζεζε C-62/14, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φηαλ ε ΔΚΣ αγνξάδεη 

θξαηηθά νκφινγα ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο εθηίζεηαη ελδερνκέλσο ζε ζεκαληηθφ 

θίλδπλν απσιεηψλ θαζψο θαη ζε θίλδπλν απνκείσζεο ρξένπο· επηζεκαίλεη φηη ζηελ ίδηα 

απφθαζε δηεπθξηλίδεηαη φηη απηφ δελ κεηαβάιιεη ηε δηαπίζησζε φηη ε ΔΚΣ έρεη ην 

δηθαίσκα λα αγνξάδεη θξαηηθά νκφινγα ζηηο δεπηεξνγελείο αγνξέο θαη φηη νη αγνξέο 

απηέο δελ είλαη αληίζεηεο κε ηελ απαγφξεπζε ηεο λνκηζκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ· 

14. ηνλίδεη φηη ηα πςειά θαη απνθιίλνληα επίπεδα δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρξένπο ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα πνπ δελ έρνπλ αθφκε αληηκεησπηζηεί, απνηεινχλ εκπφδηα γηα ηελ νξζή κεηάδνζε 

ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, θαη φηη ε κε ζπκβαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ 

εθαξκφδεηαη απφ ηελ ΔΚΣ δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη απηή ηελ θαηάζηαζε· 

15. θαιεί ηα θξάηε κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ πνπ ππνβάιινληαη ζε πξφγξακκα 

καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο λα ιάβνπλ κέηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 9 ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 472/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21 Μαΐνπ 2013 πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε πιήξε έιεγρν ησλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, λα εθηηκήζνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ 

ζηε ζπζζψξεπζε ππεξβνιηθνχ ρξένπο θαη λα εληνπίζνπλ ηπρφλ παξαηππίεο· ηνλίδεη φηη 

ν έιεγρνο απηφο ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζθαικάησλ 

ηνπ παξειζφληνο θαη φρη ζηελ έλαξμε εηδηθήο δηαδηθαζίαο αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο 

πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαδσππξψζεη ηελ θξίζε ρξένπο ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε· 

16. ππνγξακκίδεη φηη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην πθηζηάκελν πιαίζην νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη ζσζηά, ρσξίο δηάθξηζε 

κεηαμχ κεγάισλ θαη κηθξψλ θξαηψλ κειψλ· επαλαιακβάλεη φηη ε ηήξεζε ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ γηα έλαλ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο θπθιηθέο 

δηαθπκάλζεηο, ζρεδφλ ηζνζθειηζκέλν ή πιενλαζκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε έθηαθηα ή άιια πξνζσξηλά κέηξα ζα επηηξέςεη ζηα θξάηε κέιε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλήζεηο θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηα 

ειιείκκαηα ηνπ δεκνζίνπ εληφο ηεο ηηκήο αλαθνξάο ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ· ζεσξεί φηη φια 

ηα πθηζηάκελα κέζα ζην πιαίζην ηνπ εληζρπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξνπνίεζεο θαη 

αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ 

ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο· 

 

17. επηβεβαηψλεη ηε δέζκεπζή ηνπ λα ζέβεηαη ηελ θαηνρπξσκέλε ζηηο πλζήθεο 
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αλεμαξηεζία ηεο ΔΚΣ θαηά ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο· ζεσξεί φηη ε 

αλεμαξηεζία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ· ππνγξακκίδεη φηη νη θπβεξλήζεηο 

θαη νη εζληθέο αξρέο δελ ζα πξέπεη λα δεηνχλ απφ ηελ ΔΚΣ λα ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα· 

18. ππελζπκίδεη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ΛΔΔ ε ΔΚΣ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ 

πξσηαξρηθνχ ζηφρνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, ζηεξίδεη ηηο 

γεληθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Έλσζε, θαη φηη απηφ 

εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ζην άξζξν 282 ΛΔΔ· 

19. εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην άξζξν 123 ΛΔΔ, ζην άξζξν 21 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη ζην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 3603/1993 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 1993, πνπ απαγνξεχνπλ ηελ 

άκεζε αγνξά απφ ηηο εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο ή απφ ηελ ΔΚΣ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ 

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΔ ή ηηο εζληθέο αξρέο ή ηνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο· 

ππελζπκίδεη, σζηφζν, φηη ηέηνηεο πξάμεηο αγνξάο επηηξέπνληαη ζηηο δεπηεξνγελείο 

αγνξέο· 

20. ραηξεηίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο ΔΚΣ λα απμήζεη ην πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ θνληά ζην 

φξην ηνπ 2%, δεδνκέλνπ φηη απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ επηηπρία θαη άιισλ 

πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαη λα ηνλψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε, ππφ ηνλ φξν φηη ζα ζπλνδεπηεί απφ 

ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο, θηιφδνμεο θαη θνηλσληθά ηζφξξνπεο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε· 

 

21. επηθξνηεί ηελ πξσηνβνπιία ηεο ΔΚΣ λα δεκνζηεχεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο, 

θαη πξνζβιέπεη ζηελ εμαγγειία πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

δηαχισλ επηθνηλσλίαο ηεο· ζεσξεί φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα πεξαηηέξσ πξνφδνπ, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ· 

22. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη κεγάιεο θεληξηθέο ηξάπεδεο ηείλνπλ 

γεληθψο λα εμεγνχλ άκεζα ζην θνηλφ ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, πξαθηηθή πνπ εγθαηληάζηεθε απφ ηελ ΔΚΣ· εθθξάδεη εμάιινπ 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζαθέζηεξε θαη δηαθαλέζηεξε δεκνζίεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζην πιαίζην ηεο έθηαθηεο ελίζρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο (ELA) ππέξ ησλ θεξέγγπσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (θπξίσο εζληθψλ ηξαπεδψλ) πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνζσξηλά πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο· 

23. ππελζπκίδεη ην αίηεκά ηνπ ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο ΔΚΣ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη 

ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ· θξνλεί φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν αλ ε ΔΚΣ, καδί κε 

ηελ αμηνιφγεζή ηεο γηα ηηο λνκηζκαηηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλζήθεο, κπνξνχζε 

λα παξνπζηάζεη ζηε δήισζή ηεο κεηά ηε κεληαία ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Γηνηθεηψλ ηεο κηα εθηίκεζε ηεο έθηαζεο ησλ θελψλ παξαγσγήο ζε νιφθιεξε ηελ 

επξσδψλε· 

24. ππελζπκίδεη φηη ν ηξηκεληαίνο λνκηζκαηηθφο δηάινγνο είλαη ζεκαληηθφο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεηαη δηαθάλεηα ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, έλαληη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

επξχηεξνπ θνηλνχ· επηθξνηεί ηελ πξαθηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπξφζσπνη ηεο 
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ΔΚΣ παξέρνπλ αθξηβείο θαη ιεπηνκεξείο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ησλ βνπιεπηψλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ· επηθξνηεί επίζεο ηελ πξαθηηθή ηεο ΔΚΣ λα παξέρεη 

εγγξάθσο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, ζε πεξίπησζε πνπ νη απαληήζεηο πνπ δίλνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ δελ είλαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθέο θαη/ή πιήξεηο· 

25. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηεο ΔΚΣ θαη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη φηη δελ ζα πξέπεη λα 

πξνθαιείηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θχξησλ θαζεθφλησλ ηεο· 

ππελζπκίδεη ζηε ζπλάξηεζε απηή ηελ βαζηθή αξρή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο κέζν, είηε λνκηζκαηηθήο είηε 

επνπηηθήο θχζεσο, ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν θαη ην 

ηηζέκελν πξφβιεκα· 

ππνγξακκίδεη φηη πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη δεκνθξαηηθή ινγνδνζία ελ φςεη ησλ λέσλ 

επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ ΔΚΣ, θαζψο θαη ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ ξφινπ ηεο ζηα πξνγξάκκαηα ηεο Σξηκεξνχο θαη ηεο Σεηξακεξνχο·  

26. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο νξγαλσηηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 

πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ θαη θαιεί ηελ ΔΚΣ λα εμεηάζεη ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ νξγάλνπ απηνχ· 

27. θαιεί ηελ ΔΚΣ λα αλαζεσξήζεη πιήξσο ηελ πξφηαζε γηα ηε ζχζηαζε κηαο επξείαο 

βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν (Analytical Credit Dataset, AnaCredit), 

ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη, ζην πιαίζην απηφ, λα 

κεξηκλήζεη γηα ηε ζέζπηζε θαηάιιεισλ νξίσλ πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ην 

δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηα κηθξφηεξα ηδίσο ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα· 

28. επηδνθηκάδεη ηελ πξφζεζε πνπ εμέθξαζε ν Μάξην Νηξάγθη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

λνκηζκαηηθνχ δηαιφγνπ ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2015, «λα ελεκεξψλεη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην γηα ηηο ζέζεηο πνπ ιακβάλεη ε ΔΚΣ» ζην πιαίζην νξγαληζκψλ φπσο ην 

πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ή ε Δπηηξνπή  ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ 

Δπνπηεία ησλ Σξαπεδψλ· 

29.  ππελζπκίδεη φηη ζηα θαζήθνληα ηεο ΔΚΣ πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνζηαζία ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε κέξηκλα γηα ηελ παξνρή 

επαξθνχο ξεπζηφηεηαο ψζηε λα απνηξέπνληαη νη καδηθέο απνζχξζεηο θαηαζέζεσλ απφ 

θεξέγγπεο ηξάπεδεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην δίθηπν ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο· 

30. ππελζπκίδεη φηη ν ξφινο ηεο ΔΚΣ ζηελ Σξηκεξή θαη ζηελ Σεηξακεξή είρε θσδηθνπνηεζεί 

ζην πιαίζην ηεο «δέζκεο δχν κέηξσλ» (άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ 472/2013)· ζεκεηψλεη 

ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2015 ζηελ ππφζεζε C-62/14 θαη θαιεί 

ηελ ΔΚΣ λα ηελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ζην πιαίζην ησλ δαζηεξηνηήησλ ηεο· θαιεί κεη' 

επηηάζεσο  ηελ ΔΚΣ λα επαλαμηνινγήζεη θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, λα εληζρχζεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο απφ πνιηηηθέο απνθάζεηο· 

31. δεηεί λα αμηνινγεζεί δηεμνδηθά ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Σξηκεξνχο θαη ε ζχκπξαμε 

ηεο ΔΚΣ ζην πιαίζην ηεο Σξηκεξνχο θαη ηεο Σεηξακεξνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνζαθεληζηεί θαη λα επαλαθαζνξηζηεί ην πεδίν αξκνδηνηήησλ θαη λα εληζρπζεί ε 

δεκνθξαηηθή ινγνδνζία θαηά ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηάζσζεο· 
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32. ππελζπκίδεη ηελ έθζεζή ηνπ ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ 

ξφινπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Σξηκεξνχο, ζηελ νπνία ην Κνηλνβνχιην εθαιείην λα 

αμηνπνηήζεη θαηά ηελ πξνζερή θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν ην έξγν ηεο έθζεζεο απηήο, λα 

αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ηα βαζηθά ηεο πνξίζκαηα θαη λα ζπλερίζεη ηηο έξεπλεο· 

33. θαιεί ηα θξάηε κέιε, ην πκβνχιην θαη ηελ ΔΚΣ λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ηζφξξνπε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ ζην 

πιαίζην ησλ νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΚΣ θαη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο 

ηνλ παξάγνληα απηφ θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ νξγάλσλ απηψλ θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο· 

34. επηζεκαίλεη φηη ζηηο 24 Ννεκβξίνπ 2015 ε Δπηηξνπή πξφηεηλε έλα Δπξσπατθφ χζηεκα 

Αζθάιηζεο Καηαζέζεσλ (ΔΑΚ) γηα ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο· 

35. ραηξεηίδεη ην ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ (CMU) θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηεο λα επαλεμηζνξξνπεί ηνπο δηαχινπο ρξεκαηνδφηεζεο, φρη κε ηε κείσζε 

ησλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο ή ηε κε δηαηήξεζή ηνπο ζηα ζεκεξηλά επίπεδα αιιά, 

αληηζέησο, κε ηελ αχμεζε θαη δηαθνξνπνίεζή ηνπο, ζπκβάιινληαο θαη' απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζην λα κεησζεί ε ππεξβνιηθή εμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ απφ 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο 

απνξξφθεζεο θξίζεσλ γηα ηε Ννκηζκαηηθή Έλσζε· επηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη ε Έλσζε 

Κεθαιαηαγνξψλ δελ ζα πξέπεη λα απαγνξεχεη ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ηξαπεδηθήο πνπ απνηεινχλ ηελ θαηαιιειφηεξε 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο· 

36. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 
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