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ΠΡΟΣΑΗ ΦΗΦΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθά κε ην ξόιν ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ησλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ, λνκηζκαηηθώλ θαη 

ξπζκηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη νξγάλσλ 

(2015/2060(ΙΝΙ)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ αξρή ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Έλσζεο θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ, φπσο εθθξάδεηαη ζην άξζξν 4, παξάγξαθνο 3, ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 121 θαη 138 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ην Πξσηφθνιιν αξηζ. 14 ηεο ΛΔΔ ζρεηηθά κε ηελ Δπξσνκάδα, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010 πνπ πεξηέρεη ζπζηάζεηο πξνο 

ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

ζηαζεξφηεηαο ηεο Έλσζεο, εηδηθφηεξα ζηε δψλε ηνπ επξψ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 11εο Μαΐνπ 2011 ζρεηηθά κε "ηελ ΔΔ σο 

παγθφζκην παξάγνληα: ν ξφινο ηεο ζε πνιπκεξείο νξγαληζκνχο"
2
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε
3
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 24εο Ηνπλίνπ 2015, ζρεηηθά κε "ηελ επαλεμέηαζε 

ηνπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο: αλαζθφπεζε θαη πξνθιήζεηο"
4
, 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 9εο Ηνπιίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ "Οηθνδφκεζε κηαο 

Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ"
5
, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2009 ηεο  νκάδαο πςεινχ επηπέδνπ 

γηα ηελ επξσπατθή ρξεκαηνπηζησηηθή επνπηεία (έθζεζε de Larosière), 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ησλ Πέληε Πξνέδξσλ ηνπ Ηνπλίνπ 2015 κε ηελ νπνία 

δεηείηαη ε ελνπνίεζε ηεο εμσηεξηθήο εθπξνζψπεζεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 52 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο πληαγκαηηθψλ Τπνζέζεσλ (A8-0027/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2010)0377. 

2
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2011)0229. 

3
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2011)0457. 

4
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0238. 

5
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0268. 
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επεξεάδεη ηε ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηελ ππεξεζία ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο, απνηειεί παγθφζκην ζπιινγηθφ αγαζφ· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απμαλφκελε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηψλ ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαζηζηά αλαγθαία ηε κεηάβαζε πξνο νινέλα θαη πην παγθφζκηεο κνξθέο 

δηαθπβέξλεζεο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη εάλ ε ΔΔ δελ είλαη ζε ζέζε λα νκηιεί κε κία θσλή ζε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη φξγαλα, φιεο νη επξσπατθέο ηνπνζεηήζεηο πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ 

ψζηε ε παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε λα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

αμίεο ησλ ζπλζεθψλ ηεο ΔΔ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΔΔ πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

δεκνθξαηηθνχ πιαηζίνπ κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε παγθφζκηα ζπλεξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηχιηζε ησλ 

επζπλψλ θαη έιιεηςε ινγνδνζίαο επί δεκία ηεο δεκνθξαηίαο· φηη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα 

θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πξέπεη, φρη λα πεξηνξηζηνχλ ζε ξφιν απινχ επηθπξσηή 

απνθάζεσλ, αιιά λα ελζσκαησζνχλ ελεξγά θαη πιήξσο ζην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ· 

Σ ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πθηζηάκελνη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη φξγαλα, κε ηηο δηθέο 

ηνπο μερσξηζηέο δνκέο δηαθπβέξλεζεο θαη αξκνδηφηεηεο δξάζεο δεκηνπξγήζεθαλ 

δηαρξνληθά σο απάληεζε ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε· ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

απηφ έρεη νδεγήζεη ζε πνιππινθφηεηα, θαη νξηζκέλεο θνξέο ζε αιιειεπηθάιπςε 

θαζεθφλησλ θαη ζε αδηαθάλεηα ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο θαη έιιεηςε ζπλνιηθνχ 

ζπληνληζκνχ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 42 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη ν 

θαλνληζκφο  (ΔΚ) αξηζ. 1049/2001
1
, δπλάκεη ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο έρνπλ 

δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε νξγαληζκνχο θαη 

φξγαλα ηεο Έλσζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη φξγαλα· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πλζήθεο πξνβιέπνπλ φηη θάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο θαη 

θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ή έρεη ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζε έλα 

θξάηνο κέινο έρεη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα, ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή, ησλ 

ζεζκηθψλ θαη άιισλ νξγάλσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηεο Έλσζεο (άξζξν 42 ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ)· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ίδηνο βαζκφο δηαθάλεηαο πξέπεη 

λα εθαξκφδεηαη ζηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο Έλσζεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θφξα, ηδίσο φηαλ ζεζπίδνπλ θαλφλεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ· 

Θ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πνηθηιία ησλ λνκηθψλ δνκψλ θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ
2
 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1049/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Μαΐνπ 2001, 

γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηα έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο 
2
 Ζ Σξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ, ε Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (FATF) θαη ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) έρνπλ επίζεο αξκνδηφηεηεο ζέζπηζεο θαλφλσλ· ε Γηάζθεςε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην εκπφξην θαη ηελ αλάπηπμε (UNCTAD) δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε· ε Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (ADB), ε Αζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (ADB), 



 

RR\1089836EL.doc 5/24 PE567.475v03-00 

 EL 

θαζηζηά δχζθνιε ηε ζπλνιηθή επνπηεία, παξά ην φηη ε ζπλέπεηα ζηηο δηαδηθαζίεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο έρεη ζεκειηψδε ζεκαζία γηα ηε δηαζθάιηζε δηεζλψλ 

ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ) θαη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) είλαη 

πξαγκαηηθνί δηεζλείο νξγαληζκνί επξένο ζθνπνχ θαη επξείαο ζχλζεζεο πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί δπλάκεη ζπλζεθψλ, ελψ ε G20, ην πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (FSB) θαη ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο είλαη άηππα δεκφζηα φξγαλα κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κειψλ, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ πήξαλ λέα ψζεζε κεηά ηελ 

θξίζε, ελψ ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο ησλ Δπηηξνπψλ Υξεκαηηζηεξηαθψλ Αμηψλ (IOSCO), 

ε Γηεζλήο Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δπνπηψλ (IAIS), ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δπνπηψλ 

πληαμηνδνηηθψλ πζηεκάησλ (IOPS) θαη ν Οξγαληζκφο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASB) είλαη ηδησηηθέο ελψζεηο ηερληθνχ θαη ηνκεαθνχ ραξαθηήξα κε 

κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ θιάδσλ· 

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ήδε ππάξρνπλ άηππεο επαθέο, έζησ θαη ρσξίο ζπζηεκαηηθφ 

ραξαθηήξα, αλάκεζα ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη φξγαλα· 

ΗΑ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαθάλεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δεκνθξαηία, ελψ ε 

πξνζηαζία ησλ εκπνξηθά επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη δεφλησο 

ππφςε· 

ΗΒ.  ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θξίζε ψζεζε ηελ G20 λα θαηαξηίζεη έλα παγθφζκην 

ζεκαηνιφγην πνπ εζηηάδεηαη ζε κηα νπζηαζηηθή δέζκε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

ελψ πην καθξνπξφζεζκα έλα απζεληηθφ πνιπκεξέο δεκνθξαηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηε λνκηκνπνίεζή ηεο· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη αληίζηνηρνη ξφινη ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αγνξψλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε ρψξα· 

ΗΓ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 

2008 απνθάιπςε ηελ θξαπγαιέα απνπζία παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιά καθξννηθνλνκηθά ζέκαηα απαηηνχλ κεγαιχηεξν 

ζπληνληζκφ, ηδίσο ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα· φηη, θαηά ζπλέπεηα, θνηλφ ζηφρν φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πξέπεη λα απνηειεί ν ζρεδηαζκφο νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ 

πνπ ζα παξέρεη ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ζπλέπεηαο 

κεηαμχ παγθφζκηνπ θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ· 

ΗΔ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δεκηνπξγία λέσλ επνπηηθψλ θνξέσλ ηεο ΔΔ δελ πξέπεη λα 

ζπλεπάγεηαη απηνκάησο ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΔΔ, θάηη πνπ 

κπνξεί λα έρεη αληηδεκνθξαηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο λα θαηαζηεί πηζαλφηεξνο ν 

απνθιεηζκφο κεηνλνηήησλ, θαη λα δεκηνπξγεζεί δπζαξέζθεηα κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο 

ΔΔ· 

                                                                                                                                                         
ε Σξάπεδα Αλάπηπμεο ηεο Καξατβηθήο (CDB), ε Σξάπεδα Αλάπηπμεο ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο (WADB), ε 

Γηακεξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο (IDB), ε Γηακεξηθαληθή Δηαηξεία Δπελδχζεσλ (IIC), ε Δπξσπατθή Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ), ε Σξάπεδα Αλάπηπμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (CEB), ν 

Όκηινο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε Γηεζλήο Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (IBRD), ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο (IDA), ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Υξεκαηνδφηεζεο (IFC) θαη ν Οξγαληζκφο Πνιπκεξνχο 

Αζθάιηζεο Δπελδχζεσλ (MIGA) ζηεξίδνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο· 
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ΗΣ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ΓΝΣ απνθάζηζε λα ζπκπεξηιάβεη ην Renminbi ζην θαιάζη 

λνκηζκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ην Δηδηθφ Σξαβεθηηθφ Γηθαίσκα ηνπ ΓΝΣ· φηη απηφ έρεη 

νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ βάξνπο ηφζν ηνπ επξψ φζν θαη ηεο ιίξαο ζηεξιίλαο, αιιά φρη 

ζε αιιαγή ηνπ βάξνπο ηνπ ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ· φηη ηνχην ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα 

κηα ηζρπξή επξσπατθή θσλή· 

 

1.  ηνλίδεη ηελ αλάγθε δηεπξπκέλεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα, κε 

ηζρπξή ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ· 

2.  αλεζπρεί απφ ηελ απνπζία ζπλνρήο, ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ησλ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ/νξγάλσλ, θαη απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο 

πινπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ ζπκθσλνχληαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν· 

3.  δεηεί λα δηεπθξηληζζνχλ νη ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ/νξγάλνπ θαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νηθεηνζειψλ εηζθνξψλ, δψξσλ θαη δσξεψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε απνπζία 

ζπκθέξνληνο θαη ε λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ· 

4.  δεηεί θαιχηεξε ζπλνρή πνιηηηθψλ θαη ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ παγθφζκησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ, κε ηελ εηζαγσγή νινθιεξσκέλσλ πξνηχπσλ δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο, 

δηαθάλεηαο, ινγνδνζίαο θαη αθεξαηφηεηαο· ζεσξεί φηη ηνχην ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, 

λα αθνξά: 

- ηηο ζρέζεηο κε ην θνηλφ (γηα παξάδεηγκα, δεκφζηα πξφζβαζε ζε έγγξαθα, 

αλνηρηφο δηάινγνο κε δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο, θαζηέξσζε ππνρξεσηηθψλ κεηξψσλ 

δηαθάλεηαο θαη θαλφλεο γηα ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ)· 

- ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο (γηα παξάδεηγκα, έκςπρν δπλακηθφ κε βάζε ηηο 

δεμηφηεηεο, ρξεζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, πξφιεςε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ)· 

5.  εθηηκά πσο ε ππν-εθπξνζψπεζε ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο, λνκηζκαηηθνχο θαη ξπζκηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θαη φξγαλα δεκηνπξγεί κηα έιιεηςε ηζνξξνπίαο θαη φηη, θαηά ζπλέπεηα, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ αληηκεησπίδνληαη ζσζηά ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

αληζφηεηεο ή κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θησρφηεξσλ ρσξψλ· 

6  ζεσξεί φηη, πέξαλ ησλ γεσγξαθηθψλ αληζνηήησλ ζηελ εθπξνζψπεζε, ππάξρνπλ επίζεο 

νξηζκέλνη θιάδνη, ηδίσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, νη εθπξφζσπνη ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη ππν-εθπξνζσπνχληαη ζηηο δηεζλείο 

ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά, λνκηζκαηηθά θαη ξπζκηζηηθά φξγαλα· 

ζεσξεί θαζήθνλ απηψλ ησλ νξγάλσλ θαη ηνκέσλ λα πξνζπαζήζνπλ λα βειηησζεί ε 

θαηάζηαζε· 

7.  εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη λα απινπζηεχζεη θαη λα θσδηθνπνηήζεη ηελ 

εθπξνζψπεζή ηεο ζε πνιπκεξείο νξγαληζκνχο/φξγαλα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Έλσζεο ζηνπο ελ 
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ιφγσ νξγαληζκνχο, ηελ αχμεζε ζηελ επηξξνή ηεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ έρεη εγθξίλεη κέζσ δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο· επηπιένλ, ζεσξεί φηη ε ΔΔ πξέπεη λα 

θαηαζηεί πην πξννξαηηθφο παγθφζκηνο παξάγνληαο φζνλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε ησλ 

κειινληηθψλ δεζκεχζεσλ ηεο G20, φπσο ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζθηψδνπο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζηα εμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα, θαζψο 

θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη νη αλαδπφκελνη θίλδπλνη γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζα 

εληάζζνληαη ζηελ αηδέληα ηνπ αξκφδηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ· 

8.  θαιεί ηνπο επξσπατθνχο θνξείο λα εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ παγθφζκηα 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηνκέσλ ηεο ΔΔ θαηά ηε ράξαμε πνιηηηθήο 

ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν· 

9. ππελζπκίδεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα επηδηψμεη λα θαηαζηεί πιήξεο κέινο ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ δελ έρεη 

αθφκα ζπκβεί θαη θξίλεηαη αλαγθαίν (φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΟΟΑ 

θαη ηνπ ΓΝΣ)· θαιεί ηνπο ζρεηηθνχο νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαλνληζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ· 

10.  ζεσξεί επηδήκηεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ έλαο εθπξφζσπνο 

ελφο θξάηνπο κέινπο ή κηαο εζληθήο αξρήο ππνζηεξίμεη, ζην πιαίζην ελφο παγθφζκηνπ 

νξγαληζκνχ/νξγάλνπ, ζέζεηο αληίζεηεο πξνο ηηο επξσπατθέο λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί δεκνθξαηηθά θαηά πιεηνςεθία· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, λα 

εληζρπζεί θαη λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξνο ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ 

εθπξνζψπσλ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο ζέζπηζεο δεζκεπηηθψλ κεραληζκψλ· 

11  ηνλίδεη φηη είλαη αλαγθαίν ε Δπηηξνπή, φηαλ εθπξνζσπεί ηελ Έλσζε ζε έλαλ δηεζλή 

νξγαληζκφ ή φξγαλν, ή παξαθνινπζεί έλαλ ηδησηηθφ εηδηθεπκέλν θνξέα, λα είλαη 

πεξηζζφηεξν άκεζα ππφινγε ζηνπο πνιίηεο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία· 

12.  εθηηκά πσο νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο ζα 

πξέπεη λα δηεπθξηληζζνχλ θαη λα επηζεκνπνηεζνχλ· φηη ε ζπζηεκαηηθή πξνζθπγή ζηε 

ζπλαίλεζε φρη κφλν απεηιεί λα αλαθφπηεη ηηο εξγαζίεο αιιά θαη λα λνζεχεη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπζηάζεσλ θαη φηη ε ζχλζεζε ησλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνηθηιία ησλ ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ 

κνληέισλ επνπηείαο· 

13. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δηελεξγνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνινγήζεηο θαηά ηελ αλάπηπμε 

ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιισλ πνιηηηθψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ζε παγθφζκην επίπεδν· ζεσξεί φηη ελ ιφγσ αμηνινγήζεηο δελ ζίγνπλ ηα πνιηηηθά 

πξνλφκηα ησλ ζπλλνκνζεηψλ· 

14.  εθηηκά πσο ε εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ απφ ηα δηάθνξα ζπκκεηέρνληα θξάηε 

παξακέλεη αλεπαξθήο ελ φςεη ηεο δεκηνπξγίαο ίζσλ φξσλ αληαγσληζκνχ παγθνζκίσο· 

15.  ζεκεηψλεη φηη ην πκβνχιην Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (FSB) ζπκκεηέρεη επί 

ηνπ παξφληνο ζηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα· αλαγλσξίδεη φηη ε 

Γηεζλήο Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δπνπηψλ (IAIS) δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

παγθφζκηα αζθαιηζηηθή πνιηηηθή, αιιά ηνλίδεη φηη ε ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο 
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Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ (EIOPA) ζα είρε ην φθεινο ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ζπκβνιήο ηεο επξσπατθήο εηδηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ ηνκέα θαη ζα εμαζθάιηδε φηη ηα πξφηππα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν δελ αληηβαίλνπλ ζηε ινγηθή πνπ πξψηε αλέπηπμε ε ΔΔ· 

16.  ραηξεηίδεη ην έξγν ηνπ ΟΟΑ ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα, ηδίσο ην ζρέδην ησλ ΟΟΑ/G20 

γηα ηε δηάβξσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηε κεηαθνξά θεξδψλ (BEPS)· ζεσξεί φηη 

ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο απνηειεί ηελ επφκελε πξφθιεζε· ηνλίδεη φηη ν 

ζπληνληζκφο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ είλαη κέιε ηεο εηδηθήο 

νκάδαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξάζεο (FATF) πξέπεη λα βειηησζεί πξνθεηκέλνπ λα 

αθνπζηεί ε θσλή ηεο ΔΔ· 

17  επηθξνηεί ηελ πξνζπκία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΚΣ λα ζπλερίζεη ηε ζπλεξγαζία κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ηεο ΔΚΣ ζε ηξαπεδηθά ζέκαηα, ηδίσο 

ζην πιαίζην νξγαληζκψλ πνπ ζέηνπλ παγθφζκηα πξφηππα, φπσο ην FSB· 

18.  ραηξεηίδεη ηηο νξγαλσηηθέο δηεπζεηήζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ πνπ είλαη κέιε ηεο Αζηαηηθήο Δπελδπηηθήο Σξάπεδαο Τπνδνκψλ, βάζεη 

ησλ νπνίσλ ηα ελ ιφγσ κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ εθπξνζσπνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κε κία θαη κφλε έδξα· 

19. δηαηππψλεη θαηά ζπλέπεηα ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

θαιεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα βαζηζηεί ζηηο πθηζηάκελεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα εθπνλήζεη έλαλ επξσπατθφ θψδηθα 

δενληνινγίαο γηα ηε δηαθάλεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε ινγνδνζία, πνπ ζα 

θαζνδεγεί ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΔΔ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη 

φξγαλα· δεηεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο∙ 

ηνλίδεη ηδίσο ηηο αλεζπρίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ην θαηαζηαηηθφ, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηηο 

αξρέο, ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη κε ηελ θνηλή γλψκε, ηελ επηθνηλσλία ηνπο 

θαη ηελ πξφζβαζε ζηα έγγξαθά ηνπο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί δίθαηε 

ηζνξξνπία ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜΚΟ κε επαξθή ηερληθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε θαη νηθνλνκηθά κέζα, κε ζθνπφ λα εληζρπζεί ε θσλή ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

θαιεί ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηα θξάηε κέιε, 

λα πξνσζήζνπλ ηε ινγνδνζία θάζε Δπξσπαίνπ εθπξνζψπνπ πξνο δεκνθξαηηθά 

εθιεγκέλα φξγαλα·

δεηεί λα εγθξηζεί δηνξγαληθή ζπκθσλία κε ζηφρν λα επηζεκνπνηεζεί έλαο 

«ρξεκαηνπηζησηηθφο δηάινγνο», ν νπνίνο ζα νξγαλψλεηαη καδί κε ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ζα έρεη σο ζηφρν ηελ εθπφλεζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζρεηηθά 

κε ηελ έγθξηζε θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ ζέζεσλ θαηά ηηο παξακνλέο 

κεγάισλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ζέζεηο απηέο ζα 

ζπδεηνχληαη θαη ζα γίλνληαη γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ, θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

επαθνινχζεζε, κε ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιιεη ηαθηηθά αλαθνξέο γηα ηελ εθαξκνγή 

θαη ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ· πξνηείλεη λα είλαη 

πξνζθεθιεκέλνη ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, ηα θξάηε κέιε θαη, φπνηε 
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ρξεηάδεηαη, νη ηζχλνληεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ· ζεσξεί φηη ε 

πεξηνδηθφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ δηαιφγνπ (δεκφζηνο ή θεθιεηζκέλσλ 

ησλ ζπξψλ) ζα νξίδνληαη αλάινγα κε ηηο πξαθηηθέο απαηηήζεηο· είλαη ηεο γλψκεο φηη 

είλαη επίζεο αλαγθαία ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ζηα 

αληίζηνηρα επίπεδα, κε έιεγρν ησλ ζέζεσλ πνπ εθθξάδνπλ νη εθπξφζσπνη ησλ 

θξαηψλ κειψλ· 

 ζεσξεί φηη απηέο νη ιεπηνκεξέζηεξεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκπιεξψλνληαη απφ πξννξαηηθά ςεθίζκαηα "θαζνδήγεζεο", πνπ ζα εγθξίλνληαη 

απφ ην Κνηλνβνχιην κε ηελ θαηάιιειε ζπρλφηεηα, θαη πνπ ζα εθθξάδνπλ ηελ 

άπνςή ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο πνιηηηθήο·

παξαηεξεί φηη, ζηα ζέκαηα φπνπ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην είλαη ζπλλνκνζέηεο κε ην 

πκβνχιην, ν δηάινγνο απηφο ζα ρξεζηκεχεη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο εληνιήο, ψζηε λα ελνπνηνχληαη νη επξσπατθέο ζέζεηο βάζεη 

λνκνζεηηθψλ επηινγψλ ιακβαλνκέλσλ θαηά πιεηνςεθία ή λα απνηξέπνληαη 

αζπλέπεηεο ζε ζρέζε κε ππφ έγθξηζε λνκνζεηήκαηα· 

θαιεί ηνπο επξσπαίνπο εθπξνζψπνπο λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηηο δηεζλείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε ζπλνρή θαη ηε  ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ 

απαηηήζεσλ/πξνηχπσλ θαη ηεο εγθξηζείζαο δεζκεπηηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, θαζψο 

θαη ζην ζέκα ηεο ζπκκφξθσζεο ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ πξαγκαηηθά ίζνη φξνη 

αληαγσληζκνχ παγθνζκίσο· 

δεηεί λα εληζρπζεί ε ινγνδνζία ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κε 

εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ ησλ ζέζεσλ ηεο ΔΔ ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηεο G20 ζε ηνκείο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ ελέξγεηα, ην 

εκπφξην, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο· 

παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε λα ζπκκνξθσζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε κε ηηο δηαηάμεηο 

πεξί εηιηθξηλνχο ζπλεξγαζίαο· 

θαιεί ηα θξάηε κέιε λα απνδερζνχλ ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο ζηελ 

Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία κέζσ ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ 

Μεραληζκνχ· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη ζην πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ηελ εμσηεξηθή 

δηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαλνληζκψλ, ήηνη ην έξγν πνπ 

αλακέλεηαη λα επηηειεζηεί ζηνπο δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπλνρή ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, λα ζπζηήζεη νκάδα 

εξγαζίαο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο·

ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο γηα πξφνδν πξνο κηα εληαία 

εθπξνζψπεζε ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην ΓΝΣ· ζεσξεί φηη ηνχην δελ πξέπεη λα γίλεη 

εηο βάξνο ηεο δπλαηφηεηαο λα απνηειέζεη καθξνπξφζεζκα ε Δπξσπατθή Έλσζε κία 

εληαία νκάδα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ΓΝΣ· 

επηζεκαίλεη φηη, βάζεη ηνπ Πξσηνθφιινπ αξηζ. 14 ηεο ΛΔΔ, ν εληζρπκέλνο 



 

PE567.475v03-00 10/24 RR\1089836EL.doc 

EL 

ζπληνληζκφο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ έρνπλ σο λφκηζκα ην επξψ είλαη επζχλε ηεο 

Δπξσνκάδαο, ν ραξαθηήξαο ηεο νπνίαο είλαη πξνζσξηλφο θαη αλεπίζεκνο ζε 

αλακνλή ηεο πηνζέηεζεο ηνπ επξψ σο λνκίζκαηνο απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

Έλσζεο· ζεσξεί φηη ε δηαθάλεηα θαη ε ινγνδνζία ηεο Δπξσνκάδαο ζα κπνξνχζαλ 

λα βειηησζνχλ· είλαη ηεο γλψκεο, ζχκθσλα θαη κε ην πλεχκα ηεο έθζεζεο Thyssen 

ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ2012
1
, ε νπνία δηαηππψλεη βεκαηηθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ 

ηξαπεδηθή, ηελ νηθνλνκηθή, ηε δεκνζηνλνκηθή θαη ηελ πνιηηηθή έλσζε, ζα πξέπεη λα 

βξεζεί κηα πην επίζεκε θαη κφληκε ιχζε· ππελζπκίδεη φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ ξφινπ 

ηνπ Δπξσπαίνπ Δπηηξφπνπ ηνπ αξκφδηνπ γηα νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο 

ππνζέζεηο ρξήδεη ελίζρπζεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηζρπξνχο κεραληζκνχο ινγνδνζίαο 

απέλαληη ηφζν ζην Κνηλνβνχιην φζν θαη ζην πκβνχιην· 

ζεσξεί φηη, πέξα απφ ηε κνλαδηθή πεξίπησζε ηνπ ΓΝΣ, κέζα ζηα επφκελα ρξφληα 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί πξννδεπηηθφο εμνξζνινγηζκφο ηεο εθπξνζψπεζεο ηεο ΔΔ, 

θαηαξράο κε ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε, 

κε ελνπνίεζε ησλ εδξψλ· ζεσξεί φηη ε ζπκκεηνρή ζηνπο ελ ιφγσ νξγαληζκνχο θαη 

ηα φξγαλα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο 

ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ (ΔΔΑ), ηνπ 

πκβνπιίνπ/ηεο Δπξσνκάδαο θαη ησλ εζληθψλ αξρψλ· είλαη ηεο άπνςεο φηη ε ΔΔ 

πξέπεη παξάιιεια λα αζρνιεζεί κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ θαη 

νξγάλσλ κε ζηφρν λα ππάξμεη κεηάβαζε απφ ηε ζπλαίλεζε ζε έλα ζχζηεκα 

ςεθνθνξίαο κε ζηαζκηζκέλε πιεηνςεθία·

ππνγξακκίδεη φηη είλαη θαζήθνλ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ πκβνπιίνπ ή, θαηά πεξίπησζε, 

ηεο Δπξσνκάδαο λα εληζρχζνπλ ηνλ ζπληνληζκφ κέζσ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ 

ζπλεδξηάζεσλ· ζεσξεί φηη, ελ αλάγθε, πξέπεη λα ζπζηαζνχλ λέεο ad hoc νκάδεο 

εξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ε Οηθνλνκηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή 

(ΟΓΔ), ε νκάδα εξγαζίαο γηα ζέκαηα ΓΝΣ (SCIMF), ε νκάδα εξγαζίαο ηεο 

Δπξσνκάδαο (EWG) θαη ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ΔΟΠ)·

δεηεί ελδειερή εθηίκεζε ηεο δηπιήο έδξαο πνπ αλαγλσξίδεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ 

Πξνεδξία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηελ Πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο G20, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ζε πνην βαζκφ απηή ε 

δηεπζέηεζε ππνζθάπηεη ηελ εμσηεξηθή αμηνπηζηία ηεο ΔΔ, ηδίσο ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ππάξρεη κηα εληαία αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ· εθηηκά φηη, γηα 

λα ελζαξξπλζεί ε ζχγθιηζε ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη κεκνλσκέλα, 

είλαη δπλαηέο δηάθνξεο βειηηψζεηο, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε 

απνηειεζκαηηθνχ ζπληνληζκνχ πξηλ απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ζα πξνσζήζνπλ κηα 

ηζρπξή επξσπατθή θσλή ζηηο ελ ιφγσ ζπλεδξηάζεηο·  

θαιεί ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ λα πξνσζήζνπλ ηελ θαηάξηηζε 

ράξηε πνξείαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο παγθφζκηνπ, βαζηζκέλνπ 

ζε ζπλζήθε, ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, ζην πλεχκα ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

έθζεζεο de Larosière, κε επξεία αξκνδηφηεηα δηαηχπσζεο ζπζηάζεσλ, 

δηαπξαγκάηεπζεο ειάρηζησλ δεζκεπηηθψλ πξνηχπσλ, πνιπκεξείο κεραληζκνχο 

                                                 
1
 Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2012 πνπ πεξηέρεη ζπζηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή 

ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ησλ πξνέδξσλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηεο Δπξσνκάδαο «Πξνο κηα νπζηαζηηθή Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή 

Έλσζε» 
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δηαθαλνληζκνχ δηαθνξψλ θαη, φπνπ ρξεηαζηεί, θπξψζεηο· πηζηεχεη φηη ε εκπεηξία 

πνπ έρεη απνθηεζεί, ηδίσο ζηνλ εκπνξηθφ ηνκέα κέζσ ηνπ ΠΟΔ, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζπγθξνηεζνχλ νη πξναλαθεξζέληεο πνιπκεξείο κεραληζκνί 

δηαθαλνληζκνχ δηαθνξψλ· ηνλίδεη φηη ν πξνηεηλφκελνο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

ππφθεηηαη ζηα πςειφηεξα δπλαηά πξφηππα δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο· 

είλαη ηεο άπνςεο φηη πξέπεη λα δνζεί ζηελ Δπηηξνπή ξεηή εληνιή γηα ηελ παξνρή λέαο 

ψζεζεο ζηελ πξναγσγή ηεο πνιπκέξεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο, 

λνκηζκαηηθήο θαη ξπζκηζηηθήο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο· 

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη φηη νπνηεζδήπνηε λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΔ 

ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζα είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ δξάζεσλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν· 

20.  αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην θαη ζηελ 

Δπηηξνπή. 
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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Πνηφο απνθαζίδεη; Πνηφο νξίδεη ηνπο θαλφλεο πνπ πιαηζηψλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα; Απέλαληη ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο, ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα, 

δηαζέηνπλ ηα θνηλνβνχιηα θαη νη θπβεξλήζεηο αθφκε ηνλ ηειεπηαίν ιφγν; Πψο ε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ε επξσδψλε πξναζπίδνληαη ηα ζηξαηεγηθά ηνπο ζπκθέξνληα; ε απηέο ηηο απιέο, 

ζεκηηέο εξσηήζεηο, ηα επξσπατθά φξγαλα θαη νη εζληθέο θπβεξλήζεηο αδπλαηνχλ λα δψζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο. Ζ παξνχζα έθζεζε πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη, εμεηάδνληαο ηε 

δξάζε ηεο ΔΔ ζην πιαίζην κηαο δεθάδαο νξγαληζκψλ
1
 πνιηηηθνχ θαη/ή ηερληθνχ ραξαθηήξα. 

Η παξνύζα έθζεζε ζηεξίδεηαη ζε 3 δηαπηζηώζεηο. 

Λφγσ ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ θεθαιαίσλ, ε ζηαζεξόηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη απνθαζηζηηθή γηα ηηο επελδύζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, 

εμαξηάηαη από ηελ ηθαλόηεηα ζέζπηζεο θαη επηβνιήο πξνηύπσλ θαη θαλόλσλ 

δενληνινγίαο ζε ππεξεζληθή θιίκαθα. 

Η απαξαίηεηε αιιαγή θιίκαθαο δελ επηηξέπεηαη λα νδεγήζεη ζε δηύιηζε ησλ επζπλώλ, 

επί δεκία ηεο δεκνθξαηίαο. Σα εζληθά θνηλνβνχιηα εηδηθφηεξα θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην δελ επηηξέπεηαη λα πεξηνξηζηνχλ ζε ξφιν θαηαγξαθέα. Όζν δσηηθήο ζεκαζίαο 

θη αλ είλαη κηα πξαγκαηνγλσκνζχλε αλεμάξηεηε απφ ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη παηρλίδηα 

κηθξνπνιηηηθήο, εληνχηνηο πξέπεη λα επαλεθθηλήζεη ν δηάινγνο κεηαμχ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη 

εθιεγκέλσλ. Έλα πξφζθαην παξάδεηγκα θαηαδεηθλχεη ην πξφβιεκα: κπνξεί ε αμηνιφγεζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνηχπσλ ηεο ζπκθσλίαο «Βαζηιεία ΗΗΗ» (θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ) λα κε ζπλεθηηκήζεη φηη ζηελ Δπξψπε νη ηξάπεδεο θαη φρη νη αγνξέο είλαη θπξίσο 

εθείλεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο; Οη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο 

επεξεάδνπλ εληνχηνηο ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, εμ νπ θαη ε εξκελεία πνπ ν 

επξσπαίνο λνκνζέηεο ηνπο δίλεη ζηα θείκελα CRD4 
2
. 

Τέινο, ε ΔΔ θαη ε επξσδώλε νθείινπλ λα είλαη ζε ζέζε λα πξναζπίδνληαη ηα ζηξαηεγηθά 

ζπκθέξνληά ηνπο. Όκσο, ε εθπξνζψπεζε ηεο Δπξψπεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο είλαη, 

ην ιηγφηεξν, αζπληφληζηε. Δίλαη ιππεξφ λα ην δερφκαζηε, φηαλ ηα φζα δηαθπβεχνληαη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα αιιά θπξίσο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε θαη ηελ απαζρφιεζε. Πξέπεη λα επηδηψμνπκε κε ξεαιηζηηθφ πλεχκα λα 

ζεκεηψζνπκε πξφνδν έρνληαο παξάιιεια επίγλσζε φηη ε ρξεκαηνπηζησηηθή ηζρχο ηεο 

Δπξψπεο παξακέλεη πξψηεο ηάμεο, αιιά ζε παγθφζκην επίπεδν ην ζρεηηθφ δεκνγξαθηθφ ηεο 

βάξνο θζίλεη. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ρξήζηκα ζηε δεκηνπξγία κηαο 

πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο, πην ηζνξξνπεκέλεο ζηα νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά ζέκαηα. 

                                                 
1  Ζ έθζεζε, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, δελ πξνζπαζεί λα εμαληιήζεη ην ζέκα. Ζζειεκέλα έρεη πεξηνξηζκέλν πεδίν, αληίζηνηρν πξνο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο ECON, επηηξέπεη φκσο λα ζίμνπκε βαζηθά δεηήκαηα, θαη θπξίσο εθείλα ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο πξνάζπηζεο ησλ επξσπατθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ εηζεγήηξηα επραξηζηεί ηνπο ζπληάθηεο ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ, πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζειίδα Think tank, θαη πνπ εθπνλήζεθαλ ελ φςεη ηεο παξνχζαο έθζεζεο. 
2
  REACTION TO THE OPINION OF THE BASEL COMMITTEE ON CRD 4 (CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE FOR 

BANKS), ECON Press release, 05-12-2014 [URL: http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-

room/content/20141205IPR82904/html/REACTION-TO-THE-OPINION-OF-THE-BASEL-COMMITTEE-ON-CRD-4]  
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1. Γηαθάλεηα 

Καξπφο κηαο ηζηνξηθήο δηεξγαζίαο, αληαλάθιαζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ θφζκνπ, ε πιεζψξα ησλ παγθνζκίσλ νξγαληζκψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζθαίξα, φπσο θαη ε εζσηεξηθή ηνπο 

πνιππινθφηεηα, θάλνπλ δχζθνιε κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε.  

ΓΝΣ Μεξηκλά γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, παξέρνληαο φπνηε ρξεηαζηεί ηερληθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή ππνζηήξημε. 

ΟΟΑ Παξέρεη κειέηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο. Ο ξφινο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο γίλεηαη φιν 

θαη πην ζεκαληηθφο. 

G20 Απνηειεί άηππν πνιηηηθφ φξγαλν, φπνπ ζπκκεηέρνπλ νη 19 

ζεκαληηθφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ θαζψο θαη ε ΔΔ, γεληθνχ 

ραξαθηήξα.   

FSB  Μεηά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2009, παξέρεη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο G20 έλαλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ δηεζλψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαλνληζκψλ. 

Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο 

Δξγάδεηαη γηα ηε ζχγθιηζε ηεο επνπηείαο ησλ ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη εθπνλεί πξφηππα επνπηείαο γηα ηνλ θιάδν (π.ρ. 

αλαινγία θεθαιαίσλ). 

IOSCO Μεξηκλά γηα ηε ζχγθιηζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηηο θηλεηέο 

αμίεο, γηα λα θαηαζηήζεη ηηο αγνξέο πην απνηειεζκαηηθέο θαη 

δηαθαλείο. 

IAIS Πξνάγεη ζε δηεζλέο επίπεδν ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

επνπηεία ηνπ ηνκέα ησλ αζθαιίζεσλ· ηνπ αλαηέζεθε απφ ην 2013 

έλαο λένο ξφινο ζηελ εθπφλεζε πξνηχπσλ γηα ηνπο αζθαιηζηέο ζην 

ζέκα ησλ δηεζλψλ θεθαιαίσλ. 

IOPS Απνζθνπεί ζηελ εθπφλεζε πξνηχπσλ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ζπληάμεσλ κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, κέζσ 

θαλφλσλ. 

IASB Δπηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ψζηε λα παξέρνληαη ζηνπο επελδπηέο 
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ρξήζηκεο ρξεκαηνπηζησηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Οξηζκέλεο ζεκειηψδεηο επηινγέο δελ ζπδεηνχληαη θαζφινπ. Σα φξγαλα ηδησηηθνχ δηθαίνπ δελ 

δείρλνπλ λα έρνπλ πάληα θαηαθέξεη λα ζεβαζηνχλ ην γεληθφ ζπκθέξνλ, φπσο δείρλεη π.ρ. ην 

παξάδνμν ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ IFRS, πνπ εθπνλνχληαη απφ έλαλ παγθφζκην νξγαληζκφ 

ακεξηθαληθνχ δηθαίνπ ρσξίο λα αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο ΖΠΑ. Οχηε θαη ε ινγηθή ησλ 

δεκνζίσλ νξγάλσλ είλαη πάληα πξνθαλήο: είλαη άξαγε ζθφπηκν, ηε ζηηγκή κφιηο πνπ ν 

επξσπαίνο λνκνζέηεο εγθξίλεη επξσπατθνχο θαλφλεο ηξαπεδηθήο εμπγίαλζεο (BRRD/MRU), 

ν FSB, ζηνλ νπνίν αθξηβψο κεηέρνπλ θξάηε κέιε θαη ε ΔΚΣ, λα δξνκνινγεί ην παγθφζκην 

ζρέδην TLAC (πλνιηθή Ηθαλφηεηα Απνξξφθεζεο Εεκηψλ) πνπ ππαθνχεη ζε κηα άιιε 

ινγηθή; ή λα παξεκβαίλεη ν ίδηνο πάληα νξγαληζκφο ζε ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηηο αζθαιίζεηο, 

θαη εηδηθφηεξα ηελ ηαπηνπνίεζε "ζπζηεκηθψλ" αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ, ηε ζηηγκή πνπ ε 

πλζήθε απνθιείεη ηελ ΔΚΣ απφ ηελ επνπηεία ησλ αζθαιίζεσλ; 

Ζ έιιεηςε δηαθάλεηαο ζπγθαιχπηεη επίζεο κεγάιεο δηαθνξέο εκβέιεηαο. Δλψ π.ρ. ε IOSCO 

έρεη κέιε ζε παγθφζκην επίπεδν, άιινη νξγαληζκνί αξηζκνχλ πνιχ πην ιίγεο ρψξεο κέιε. 

Δίλαη ζέκα αξρήο αιιά θαη νπζίαο: ε ππν-εθπξνζψπεζε ηεο Αθξηθήο ή ηεο Ννηίνπ Ακεξηθήο, 

θαζφινπ δίθαηε, απεηιεί λα απνζησπήζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αληζφηεηα 

ή κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πην άπνξσλ ρσξψλ· 

Ο ζπκβνπιεπηηθόο ή ηερληθόο ραξαθηήξαο ησλ ζπζηάζεσλ πνπ εθδίδνληαη από 

νξηζκέλνπο νξγαληζκνύο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θάπνηα ζθνηεηλή πιεπξά, φηαλ 

θάπνηνη νηθνλνκηθνί θνξείο εθαξκφδνπλ ελίνηε απζφξκεηα θάπνηεο ζπζηάζεηο γηα λα κελ 

ππνβαζκίζεη θάπνηνο νξγαληζκφο αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ην βαζκφ ηνπο 

(ηξάπεδεο / θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο) ή γηα λα βειηηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηέο ηνπο λα βξνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε (επηρεηξήζεηο / ινγηζηηθά πξφηππα). 

Καηά θχξην ιφγν βέβαηα, ε θαιύηεξε δηαπαηδαγώγεζε σο πξνο ηα δηαθπβεύκαηα θαη ηηο 

επηινγέο εμαξηάηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο αξκφδηνπο. Αιιά, ζε πην ηερληθφ επίπεδν, νη 

παξάγνληεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο, απφ ηελ Δπηηξνπή ή απφ άιιεο 

επξσπατθέο αξρέο, ζα έπξεπε επίζεο λα πξνζπαζνχλ λα αιιειεπηδξνχλ ζπζηεκαηηθφηεξα κε 

ην επξχ θνηλφ κέζσ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ησλ αθαδεκατθψλ ή επαγγεικαηηθψλ θχθισλ. 

Κάπνηνη ην θάλνπλ, θάπνηνη ιηγφηεξν. 

Η επαιήζεπζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο ("compliance") 

απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Δίλαη θάπσο αληηθαηηθφ λα ηνλίδνπκε παλεγπξηθά ηε ζεκαζία 

κηαο παγθφζκηαο δξάζεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα, λα νξγαλψλνπκε ζεακαηηθέο ζπλαληήζεηο 

παγθνζκίσλ εγεηψλ (φπσο ε G20) θαη ηειηθά λα αξθνχκαζηε ζε απνγνεηεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

εθαξκνγήο. Γελ ζα έπξεπε λα απαληήζνπκε ζε απηή ηε δηαθνξά θάζεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ηεο θνηλήο γλψκεο, θαη λα ζθεθηνχκε δηεξγαζίεο πην δεζκεπηηθέο; 

2. Λνγνδνζία ("Accountability") 
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Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, πξνλνκηαθφ βήκα δεκφζηαο ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε 3 επίπεδα, 

αλαιφγσο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ: 

- φηαλ πξφθεηηαη γηα επξσδψλε λνκνζέηεκα, εγθξηλφκελν απφ ηνπο 28, δίλνληαο 

δεζκεπηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή εληνιή, κε ζεβαζκφ ησλ απνθάζεσλ πνπ έιαβε ε 

πιεηνςεθία· 

- ηελ παξακνλή κεγάισλ παγθνζκίσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ (ζπλεδξηάζεηο ηεο G20 γηα 

παξάδεηγκα), γηα λα δψζεη θαηεπζχλζεηο θαη λα θάλεη γλσζηή ηε ζέζε ησλ Δπξσπαίσλ· 

- γηα λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ ("compliance"). 

Ζ θνηλή γλψκε αλακέλεη απφ ηνπο πνιηηηθνχο αξκφδηνπο λα εμεγνχλ δεκνζίσο ηη 

δηαπξαγκαηεχνληαη. Ζ επνρή ηεο κπζηηθήο δηπισκαηίαο έρεη παξέιζεη. Δίλαη πξνο ην 

ζπκθέξνλ ησλ εηαίξσλ ηεο Δπξψπεο λα γίλνληαη θαιά απνδεθηά απφ ηνπο πιεζπζκνχο νη 

ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν λα έρνπλ απφ πίζσ έλα 

απαηηεηηθφ Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δελ είλαη αλαγθαζηηθφ θαθφ γηα ηνπο επξσπαίνπο 

δηαπξαγκαηεπηέο, ην αληίζεην, ζα κπνξνχζε λα εληζρχεη ηε ζέζε ηνπο. 

Μέρξη ηψξα, ππάξρνπλ αληαιιαγέο απφςεσλ αλάκεζα ζηελ Δπηηξνπή ECON ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ζε νξηζκέλνπο ππεχζπλνπο παγθνζκίσλ νξγαληζκψλ, 

παξακέλνπλ φκσο πνιχ γξήγνξεο θαη επηθαλεηαθέο. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζα έπξεπε 

λα πξνζπαζήζεη λα νξγαλψζεη έλα δηάινγν πην νπζηαζηηθφ θαη πην ηαθηηθφ. 

3. Η εθπξνζώπεζε ηεο ΔΔ / ηεο επξσδώλεο 

Δίλαη πάληα δχζθνιν λα κεηξεζεί επαθξηβψο ε επηξξνή, πξνο ην παξφλ φκσο είλαη ζαθέο φηη 

ε ΔΔ δελ αμηνπνηεί πάληα πιήξσο ηε δηθή ηεο. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο Δπξψπεο είλαη ηφζν 

πνιχκνξθε πνπ γίλεηαη δχζθνια αληηιεπηή. Ζ Δπηηξνπή θιείλεηαη κεξηθέο θνξέο ζε έλα 

ξφιν πνπ δελ ζα έπξεπε λα έρεη, θαη πνπ ζπλίζηαηαη ζην λα εθπξνζσπεί κφλν ηηο 

πιεζπζκηαθά κηθξφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ απνπζηάδνπλ απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο, θαη 

φρη νιφθιεξε ηελ ΔΔ. 

Ο επξσπατθφο θαηαθεξκαηηζκφο γίλεηαη αθφκε πην ιππεξφο εάλ ζθεθηνχκε φηη ζε 

νξηζκέλνπο νξγαληζκνχο ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πξνζθέξνπλ, αζξνηζηηθά, έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο (π.ρ. ΟΟΑ) Οκνίσο, ε γεσγξαθηθή ηζνξξνπία, φπσο θαη 

ε ηζνηηκία ζηελ θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ απαηηνχλ κειέηε. 

Σα θελά ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ έρνπλ δηαθνξεηηθή επίπησζε αλάινγα κε ην εάλ θάπνηνη 

νξγαληζκνί έρνπλ ξφιν κάιινλ ζπκβνπιεπηηθφ (ΟΟΑ), εάλ δηαρεηξίδνληαη θαηαζηάζεηο 

θξίζεο (G20 / FSB) ή εάλ εθπνλνχλ ηερληθά πξφηππα. 

Οη παγθφζκηνη νξγαληζκνί δελ πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζε θπβεξλήζεηο, θεληξηθέο ηξάπεδεο ή 

επφπηεο θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ πνπ ήηαλ κεηνςεθία ζηε λνκνζεηηθή δηεξγαζία ηεο Έλσζεο λα 

πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ "εθδίθεζε" θαηά θάπνην ηξφπν απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπο πνπ είραλ ηελ 
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πιεηνςεθία. Σνχην είλαη αληίζεην πξνο ηελ αξρή ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο πνπ νξίδνπλ νη 

πλζήθεο. 

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα απνθηήζεη ε ΔΔ απνηειεζκαηηθφηεξνπο κεραληζκνχο γηα λα 

ελνπνηήζεη ηε θσλή ηεο κε ηε θηινδνμία κηαο εληαίαο εθπξνζψπεζεο πνπ, αζθαιψο, δελ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, αιιά πξέπεη λα παξακείλεη ζθνπφο. 

Μηα ξεαιηζηηθή ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δεκηνπξγία, ζε πξνεγνχκελν ζηάδην, 

δεζκεπηηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ ζπληνληζκνχ κέζσ ελφο «ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηαιφγνπ» 

κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη επξσπατθψλ νξγάλσλ. 

Χο πξνο ηελ επξσδψλε, ην άξζξν 138 ηεο πλζήθεο, πνπ καο ην ππελζπκίδεη ε "έθζεζε ησλ 5 

Πξνέδξσλ"
1
, δεηεί ηελ ελίζρπζε ηεο εμσηεξηθήο εθπξνζψπεζεο· ζθνπφο ζα πξέπεη λα είλαη ε 

ελνπνίεζε ηεο εθπξνζψπεζεο θαηά θάζεηο. Απφ ηφηε πνπ ην ΓΝΣ παξεκβαίλεη ζηελ 

επξσδψλε, θαη εηδηθφηεξα ιφγσ ηνπ ξφινπ πνπ έπαημε ζηελ Διιάδα, ην δήηεκα ηίζεηαη αθφκε 

νμχηεξα. 

Ζ ΔΔ ζα κπνξνχζε κάιηζηα λα είλαη αθφκε πην θηιφδνμε. Ο David Wright, Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο IOSCO, παξνπζίαζε πξνζσπηθά ηελ ηδέα ελφο "παγθφζκηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, πνπ απαηηεί πηζαλφλ κηα δηεζλή ζπλζήθε, θαη πνπ ζα πξνβιέπεη, ζε πεξίπησζε 

παξαιείςεσλ εθ κέξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ, ηελ κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηάζεψλ ηεο, ηελ νξγάλσζε δεζκεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ"
2
. 

 

Σπκπέξαζκα: 

Λφγσ ηνπ παγθφζκηνπ ραξαθηήξα ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

επαγγεικάησλ, είλαη κάηαην λα πιαηζησζεί θαλνληζηηθά ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θιάδνο ρσξίο 

αιιαγή θιίκαθαο ζηε δεκφζηα δξάζε. 

Απέλαληη ζε απηφ ην πξφβιεκα, ε ΔΔ δηαζέηεη πιενλεθηήκαηα: έρεη δεκηνπξγήζεη κηα 

εζσηεξηθή αγνξά ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ παγθφζκηαο εκβέιεηαο, ηελ νπνία ε Έλσζε 

θεθαιαηαγνξψλ ζχληνκα πξφθεηηαη λα αλαδσνγνλήζεη. Γηαζέηεη αλεγλσξηζκέλεο 

θεθαιαηαγνξέο, κηα επηηξνπή επηθνξηηζκέλε κε ηελ πξφιεςε ησλ ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ 

(ESRB), θαζψο θαη ηξεηο αξρέο πνπ κέζα ζε κηθξφ δηάζηεκα ζηαζεξνπνίεζαλ ηελ χπαξμή 

ηνπο. Σν επξψ είλαη έλα παγθφζκην λφκηζκα. Ζ επξσδψλε δηαζέηεη ζε πεξίπησζε θξίζεο 

κεραληζκνχο βνήζεηαο, φξγαλα επνπηείαο θαη εμπγίαλζεο ησλ ηξαπεδψλ άλεπ πξνεγνπκέλνπ. 

Ζ ΔΔ δηαζέηεη επίζεο κηα εμαηξεηηθή ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα ππεξεζληθήο δεκνθξαηίαο θαη 

ειέγρνπ ησλ ηπρφλ παξαιείςεσλ ησλ θξαηψλ απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, νη δε 

                                                 
1
  'Οινθιεξψλνληαο ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Δπξψπεο', έθζεζε ηνπ Jean-Claude Juncker 

ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi θαη Martin Schulz [URL: 

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_el.pdf]  
2
  Remarks by David Wright, Secretary General of IOSCO, The Atlantic Council, Washington, DC, 10 

December 2012 [URL: https://www.iosco.org/library/speeches/pdf/20121210-Wright-David.pdf]  
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απαηηεηηθνί θαλφλεο ηεο ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη πξφζβαζεο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα 

κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ πξφηππν γηα ηνπο παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο. 

Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ηελ 

απαζρφιεζε απαηηεί λα επαλεμεηάζνπκε ηελ παγθφζκηα πνιπκεξή ζπλεξγαζία, εληζρχνληαο 

ην βάξνο ηεο ΔΔ θαη ηεο επξσδψλεο. 
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ΑΠΟΦΗ ΣΗ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 56 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ 

Miguel Viegas, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, 

Marisa Matias, Miguel Urbán, θαη Γεκήηξεο Παπαδεκνχιεο 

Παξά ην φηη ε παξνχζα έθζεζε πεξηέρεη ζεηηθέο δηαηάμεηο:  ηελ αλάγθε γηα δηεζλή 

ζπλεξγαζία ζηνλ ξπζκηζηηθφ ηνκέα, ηελ αλεζπρία γηα ηε λφζεπζε ησλ επζπλψλ πνπ 

απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο δεκνθξαηίαο, σο ζπλέπεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζπληνληζκνχ· βαζίδεηαη 

ζηελ ηδέα ηεο εκβάζπλζεο ηεο εμνπζίαο ππεξεζληθψλ νξγάλσλ πνπ ζα απνκαθξχλνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ πνιηηηθή εμνπζία απφ ηνλ ιαφ, θάηη πνπ καο βξίζθεη έληνλα αληίζεηνπο. 

Απνξξίπηνπκε απεξίθξαζηα: 

- Απηή ηελ ΔΔ, ζηελ νπνία ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεγγχε κεηαμχ θξαηψλ κειψλ, φπσο θαη 

ε εζληθή ηνπο θπξηαξρία, ηίζεληαη ελ ακθηβφισ·  

-  Σελ ηδέα φηη ε αμηνιφγεζε απφ νκφηηκνπο νδεγεί ζε κεγαιχηεξε ινγνδνζία έλαληη ησλ 

πνιηηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην παξαδνζηαθφ ηππηθφ κνληέιν δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ «αληηπξνζψπνπ θαη ηνπ αληηπξνζσπεπνκέλνπ»· 

- Σελ θαζηέξσζε κηαο εληαίαο θαη απνθιεηζηηθήο εθπξνζψπεζεο ζηνπο δηεζλείο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη κε κία θσλή γηα φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο ΔΔ· 

- Σελ επηβνιή ελφο θψδηθα δενληνινγίαο πνπ σο ζηφρν έρεη λα παξεκπνδίζεη ηε κεκνλσκέλε 

δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ· 

- Σε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ. 

Πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη: 

- Ζ πεξαηηέξσ δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα θαη ινγνδνζία δελ επηηπγράλνληαη κε αχμεζε ηεο 

ππεξεζληθήο επηβνιήο· 

- Σα θξάηε κέιε δελ πξέπεη λα απνπνηεζνχλ ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο ζηα δηεζλή βήκαηα·  

- Ζ δηεζλήο ζπλεξγαζία ζηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αιιειεγγχε 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη φρη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπκθεξφλησλ· 
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ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ, λνκηζκαηηθψλ θαη 

ξπζκηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ  

(2015/2060(INI)) 

πληάθηεο γλσκνδφηεζεο: Paulo Rangel 

 

 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

Ζ Δπηηξνπή πληαγκαηηθψλ Τπνζέζεσλ θαιεί ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 

Πνιηηηθήο, πνπ είλαη αξκφδηα επί ηεο νπζίαο, λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξφηαζε ςεθίζκαηφο ηεο 

ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

1. θξνλεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηδηφκνξθν ραξαθηήξα ηεο ΔΔ σο ππεξεζληθνχ 

νξγαληζκνχ, ην πςειφ επίπεδν αιιειεμάξηεζεο πνπ πθίζηαηαη ζήκεξα κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ θαη ηε κεηαηφπηζε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ, φηη ε ΔΔ ζα πξέπεη, κέζσ ηεο 

πξνζρψξεζήο ηεο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, λα δηαδξακαηίδεη έλα πην ελεξγφ θαη 

θαζνξηζηηθφ ιφγν ζηε δηαδηθαζία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο· ηνλίδεη 

πσο ρξεηάδνληαη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ψζηε λα ππάξμεη ζπλεπήο εθπξνζψπεζε ηεο 

ΔΔ θαη ηζρπξή επξσπατθή θσλή ζηνπο δηεζλείο νηθνλνκηθνχο, λνκηζκαηηθνχο θαη 

ξπζκηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηα ζρεηηθά φξγαλα· 

2. πηζηεχεη φηη ε ΔΔ, σο κέινο δηεζλψλ θφξνπκ, νθείιεη λα πξνσζήζεη ηε κεηαξξχζκηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 2, 3 θαη 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· 

3. θαιεί ηελ ΔΔ λα ζπκκεηάζρεη ζε δηεζλή θφξα πνπ ξπζκίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία· πηζηεχεη, σζηφζν, φηη ε ΔΔ πξέπεη λα απνζαθελίζεη ηνλ λνκηθφ 

ραξαθηήξα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα άηππα φξγαλα πνπ εγνχληαη ηεο 

λνκηζκαηηθήο Έλσζεο· 

4. ππνγξακκίδεη φηη ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008 

αλέδεημε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο δηεζλψο θαζψο θαη ηελ 

αλάγθε δεκηνπξγίαο ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ κε δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο θαη θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ησλ απνθάζεσλ ζε επίπεδν εζληθψλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ· 
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5. δεηεί ηε δεκηνπξγία ζπλεθηηθψλ θαη θαιά δνκεκέλσλ κεραληζκψλ εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπληνληζκνχ κε ζηφρν ηελ επεμεξγαζία θαη ηνλ θαζνξηζκφ κηαο θνηλήο ζέζεο ηεο ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνχληαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά νη ζηφρνη θαη νη πνιηηηθέο ηεο 

ΔΔ - φπσο νξίδνληαη, γηα παξάδεηγκα, ζηα άξζξα 2, 3 θαη 6 ΔΔ θαη ζηα άξζξα 8, 9, 10, 

11 θαη 12 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - ζην πιαίζην ησλ 

δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θφξνπκ, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ βαζκνχ αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ, φπσο απηή ππαγνξεχεηαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηάμε· 

6. ηνλίδεη πσο πξέπεη λα ραξαρζεί κηα ελαξκνληζκέλε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ εληφο ελφο 

εθάζηνπ ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ, λνκηζκαηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη 

νξγάλσλ γηα λα κπνξέζεη ε Έλσζε λα ζεζπίζεη κηα ζπληνληζκέλε ζέζε θαη λα εληζρχζεη 

ηελ επηξξνή ηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ· 

7. ηνλίδεη ηε ζεκαζία κηαο εληαίαο επξσπατθήο θσλήο ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηα 

δηεζλή φξγαλα θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη έλαλ επξσπατθφ θψδηθα δενληνινγίαο 

γηα ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία, ν νπνίνο ζα δηέπεη ηηο ελέξγεηεο ησλ επξσπαίσλ 

εθπξνζψπσλ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, βαζηδφκελνο ζε πθηζηάκελεο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο· θξνλεί φηη ν ελ ιφγσ θψδηθαο δενληνινγίαο ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα 

ρξεζηκεχζεη σο ππφδεηγκα γηα φινπο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηα δηεζλή φξγαλα 

θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ νηθείνπ ηνπο θψδηθα δενληνινγίαο· 

8. ππελζπκίδεη φηη, ζ' απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο ζηνπο νπνίνπο εθπξνζσπνχληαη ηφζν ε ΔΔ 

φζν θαη ηα θξάηε κέιε ηεο, πξέπεη λα ηεξείηαη απζηεξά ε "αξρή ηεο θαιφπηζηεο 

ζπλεξγαζίαο "πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4, παξ. 3 ηεο ΔΔ θαη φηη ηα θξάηε κέιε 

πξέπεη "λα απέρνπλ απφ ηε ιήςε νπνηνπδήπνηε κέηξνπ ηθαλνχ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο"· 

9. ηάζζεηαη ππέξ ηεο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο πξνψζεζεο κηαο εληαίαο θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνχο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο πξνθεηκέλνπ, φηαλ νξίδεηαη κηα θνηλή ζηάζε, νη 

πνιηηηθέο θαη νη δξάζεηο ηεο λα είλαη ζπλεθηηθέο, απνηειεζκαηηθέο θαη ζπλερείο θαη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα θαη νη πξνηάζεηο εθείλσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ δελ 

εθπξνζσπνχληαη εληφο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ· 

10. ζεσξεί φηη ε ελ ιφγσ εληαία θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο επξσπατθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε 

λα εθαξκνζηεί θαιχηεξα κέζσ ηεο νξγάλσζεο ελφο ηαθηηθνχ θαη επίζεκνπ «νηθνλνκηθνχ 

δηαιφγνπ» ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ψζηε λα εθπνλνχληαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ επξσπατθψλ ζέζεσλ ελφςεη ζεκαληηθψλ 

δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, δηαζθαιίδνληαο φηη νη ελ ιφγσ ζέζεηο ζα απνθηνχλ 

δεκνζηφηεηα θαη ζα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο· ππνζηεξίδεη φηη ηα 

επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα, ηα θξάηε κέιε, θαη ελδερνκέλσο, νη επηθεθαιήο ησλ 

ζρεηηθψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηάινγν απηφ, 

ν ραξαθηήξαο ηνπ νπνίνπ (δεκφζηνο ή θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ) θαη ε ζπρλφηεηά ηνπ ζα 

εμαξηεζεί απφ ηηο νξγαλσηηθέο απαηηήζεηο· 

11. ζεσξεί φηη ζηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λνκνζεηεί απφ θνηλνχ 

κε ην πκβνχιην, ν δηάινγνο απηφο ζα ρξεζηκεχεη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ 

δηαπξαγκάηεπζεο, ψζηε λα  ζπγθιίλνπλ νη επξσπατθέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε λνκνζεηηθέο 

πξάμεηο πνπ εγθξίλνληαη θαηά πιεηνςεθία ή λα απνηξέπνληαη αζπκβαηφηεηεο κε ππφ 

έθδνζε λνκνζεηηθέο πξάμεηο· 
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12. θαιεί κεη' επηηάζεσο ηελ Έλσζε, λα ηεξεί πιήξσο, κέζσ ησλ ζεζκηθψλ ηεο νξγάλσλ, ηνλ 

Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ πνπ έρεη ζεζπίζεη θαη λα ζέβεηαη ηνπο απφιπηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηφλ φζνλ αθνξά ηε ιήςε κέηξσλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, φπσο κέηξα νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε δσή ησλ πνιηηψλ ηεο· 

13. ππελζπκίδεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα επηδηψμεη λα θαηαζηεί πιήξεο κέινο ησλ δηεζλψλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ δελ έρεη 

αθφκα ζπκβεί θαη θξίλεηαη αλαγθαίν (φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ (ΓΝΣ))· θαιεί ηνπο ζρεηηθνχο νηθνλνκηθνχο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο θαλνληζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα 

θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ· 

14. πηζηεχεη φηη ζην κέιινλ, αλάινγα κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ΔΔ θαη 

ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη ηελ πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο ζηελφηεξεο 

νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο, πξέπεη λα εμεηαζζεί θαηά πφζν κπνξεί λα 

θαζηεξσζεί κηα εληαία εμσηεξηθή εθπξνζψπεζε ηεο ΔΔ εληφο ηνπ ΓΝΣ θαη ησλ ινηπψλ 

δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θφξνπκ, γηα λα κπνξέζεη ε ΔΔ λα εθκεηαιιεπζεί πιήξσο ην 

δπλακηθφ ηεο, λα πξνσζήζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, λα πξνζηαηεχζεη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ηδίαο θαη φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη λα απμήζεη ην θχξνο ηεο θαη 

ηελ επηξξνή ηεο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο· ζεσξεί επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα μεθηλήζεη ε εληαία απηή εθπξνζψπεζε 

θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο θνηλήο εθπξνζψπεζεο ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ εληφο ηνπ ΓΝΣ, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη, καθξνπξφζεζκα, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε κπνξεί λα απνηειεί εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα· 

15. επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε γηα πξαγκαηηθή κεηαξξχζκηζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπνληαη εζσηεξηθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αληζνξξνπίεο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα θαζίζηαληαη εθηθηέο δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο 

ρξεψλ· 

16. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη νη δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνί, λνκηζκαηηθνί θαη 

ξπζκηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ηα ζπλαθή φξγαλα θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζε απηά ηα 

φξγαλα δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ δεκνθξαηηθή ινγνδνζία θαη δηαθάλεηα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ· 

17. θξνλεί φηη πξέπεη λα εμεηαζηεί ε παξνρή εληαίαο έδξαο γηα ηελ Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ηεο Δπηηξνπήο ζηηο ζπλφδνπο ηεο G20, δεδνκέλνπ φηη ε χπαξμε δχν μερσξηζηψλ 

εδξψλ ππνζθάπηεη ηελ αμηνπηζηία ηεο Δπξψπεο ζην εμσηεξηθφ· 

18. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί πιήξεο δηαθάλεηα, δεκνθξαηηθή ινγνδνζία θαη 

λνκηκφηεηα ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Έλσζεο ζηνπο πθηζηάκελνπο νηθνλνκηθνχο 

θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο· 

19. επηζεκαίλεη φηη νη εθπξφζσπνη ηεο Έλσζεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ 

ελαιιαζζφκελε πξνεδξία ηεο νκάδαο G-20· 

20. θαιεί ηελ Έλσζε λα θαζηεξψζεη, ζην πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, έλα 
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ζχζηεκα πιήξνπο δηαθάλεηαο γηα ηηο νκάδεο πίεζεο· 

21. θξνλεί πσο ην Κνηλνβνχιην πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη δεφλησο θαη ηαθηηθά γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζέζεηο ηεο Έλσζεο εληφο ησλ πθηζηάκελσλ νηθνλνκηθψλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ· πηζηεχεη φηη ην Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα έρεη ην 

δηθαίσκα λα εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ θαη λα ειέγρεη ην έξγν ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ΔΔ ζηα 

φξγαλα απηά, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ινγνδνζία θαη λα εληζρχεηαη ε 

δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε· 

22. δεηεί ηε ζχζηαζε δηνξγαληθψλ νκάδσλ εξγαζίαο νη νπνίεο ζα ζπλέξρνληαη πξηλ απφ ηηο 

επίζεκεο ζπλεδξηάζεηο ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ, λνκηζκαηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη νξγάλσλ, θαη νη νπνίεο ζα παξέρνπλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ επί ζεκάησλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζε πξνζερείο 

ζπλεδξηάζεηο· θξνλεί φηη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεραληζκφο πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηα δεηήκαηα απηά· 

23. ηνλίδεη φηη πξέπεη λα παξαζρεζεί ζην Κνηλνβνχιην ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα ζρεηηθά 

έγγξαθα πνπ εθδίδνπλ νη νηθνλνκηθνί θαη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, λα αλαπηπρζεί 

έλαο θαηάιιεινο, αλνηρηφο, ηαθηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο ππνβνιήο 

αλαθνξψλ, θαη, φζνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΔ, λα ηξνθνδνηνχλ ζπζηεκαηηθά κε ζηνηρεία ην 

Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηα ελ ιφγσ θφξα· 

24. θξνλεί φηη ε ΔΔ πξέπεη λα δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ θαη πην ελεξγφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, κε ζθνπφ 

ε ιεηηνπξγία ηνπο λα θαηαζηεί πην δεκνθξαηηθή, δηαθαλήο θαη ππεχζπλε, γεγνλφο πνπ ζα 

ηνπο θέξεη πην θνληά ηνπο πνιίηεο· 

25. θξίλεη ζθφπηκν λα πξνσζεί ε ΔΔ, ζην πιαίζην φισλ ησλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ θφξνπκ, 

ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, ην 

επξσπατθφ θνηλσληθφ πξφηππν, ηε ζπλεξγαζία ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα θαη ηε βηψζηκε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
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