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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. συμφωνεί με την ΕΚΤ ότι, 

προκειμένου να μετατραπεί η υφιστάμενη 

κυκλική ανάκαμψη σε ένα σενάριο 

σταθερής, βιώσιμης και ισχυρής 

οικονομικής ανάπτυξης με διαρθρωτικό 

και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, 

απαιτείται επίσης σε επίπεδο κρατών 

μελών ένα ισορροπημένο μείγμα υγιών 

και φιλικών προς την ανάπτυξη εθνικών 

δημοσιονομικών πολιτικών, στη βάση του 

πλήρους σεβασμού προς το ΣΣΑ, 

συμπεριλαμβανομένης της 

ενσωματωμένης ευελιξίας του, καθώς και 

κοινωνικά ισορροπημένες και φιλόδοξες 

μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 

παραγωγικότητα· 

10. αποδοκιμάζει τον ρόλο που 

διαδραμάτισε η ΕΚΤ με την προώθηση 

ενός μίγματος επιζήμιων πολιτικών 

λιτότητας στη βάση του πλήρους 

σεβασμού του ΣΣΑ, καθώς και κοινωνικά 

ανισόρροπων νεοφιλελεύθερων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο 

την αποκατάσταση της εξωτερικής 

ανταγωνιστικότητας των ασθενέστερων 

οικονομιών μέσω της εσωτερικής 

υποτίμησης των μισθών, η οποία έχει 

οδηγήσει σε βαθύτερη ύφεση, αύξηση της 

φτώχειας και της ανεργίας και, 

ταυτόχρονα, υψηλότερα ποσοστά χρέους 

επί του ΑΕΠ· τονίζει ότι, προκειμένου να 

μετατραπεί η υφιστάμενη ασθενής 

κυκλική ανάκαμψη σε ένα σενάριο 

σταθερής, βιώσιμης και ισχυρής 

οικονομικής ανάπτυξης με διαρθρωτικό 

και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, είναι 

επείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι 

δημόσιες επενδύσεις σε επίπεδο κρατών 

μελών, ιδιαίτερα στις χώρες με μικρότερα 

δημοσιονομικά περιθώρια· υπενθυμίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, ότι οι δημόσιες 

επενδύσεις, ιδίως στην έρευνα και 

ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην 

κοινωνική ασφάλιση και στα συστήματα 

υγείας, με παράλληλη τόνωση της 

συνολικής ζήτησης βραχυπρόθεσμα, 

δημιουργεί επίσης υψηλότερες αποδόσεις 

μακροπρόθεσμα, με αποτέλεσμα τη 
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μείωση του λόγου δημόσιου χρέους προς 

ΑΕγχΠ δεδομένου ότι αυξάνεται ο 

παρονομαστής· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι, με δεδομένες τις 

υφιστάμενες ανεπάρκειες των διαύλων 

μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, η 

ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλίζει την επίτευξη 

της σταθερότητας των τιμών, η οποία 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΚΤ ως ποσοστό πληθωρισμού πλησίον 

αλλά κάτω του 2 %· πιστεύει ότι η ΕΚΤ θα 

πρέπει, ωστόσο, να αξιολογεί προσεκτικά 

τα οφέλη και τις παρενέργειες της 

πολιτικής της, ιδίως όσον αφορά τις 

προβλεπόμενες ενέργειες για την 

καταπολέμηση του αποπληθωρισμού στο 

μέλλον· πιστεύει ότι, για να δημιουργηθεί 

βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΚΤ θα 

πρέπει να δίνει έμφαση στη σαφή και 

συνοπτική γνωστοποίηση των μέτρων 

νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει· 

11. θεωρεί ότι, με δεδομένες τις 

υφιστάμενες ανεπάρκειες των διαύλων 

μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και 

τη συστηματική αδυναμία επίτευξης τόσο 

του πρωταρχικού στόχου όσο και του 

βασικού στόχου για τον πληθωρισμό, η 

ΕΚΤ πρέπει να εξασφαλίζει τη διατήρηση 

των διευκολυντικών πολιτικών έως την 

επίτευξη της σταθερότητας των τιμών, η 

οποία ορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΚΤ ως ποσοστό 

πληθωρισμού πλησίον αλλά κάτω του 2% 

και την αποκατάσταση της πλήρους 

απασχόλησης στην οικονομία· πιστεύει 

ότι η ΕΚΤ θα πρέπει, πάντως, να 

επανασχεδιάσει τις έκτακτες 

νομισματικές πολιτικές της κατά τρόπο 

ώστε να μεταφέρονται αποτελεσματικά 

στην πραγματική οικονομία, ιδίως με την 

καθιέρωση υποχρεωτικών απαιτήσεων 

για χρήση της πρόσθετης ρευστότητας 

για τη χορήγηση δανείων στην 

πραγματική οικονομία, αντί της 

επένδυσης σε επισφαλή 

χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία· 

καλεί, επιπλέον, την ΕΚΤ, να αξιολογεί 

προσεκτικά τα οφέλη και τις παρενέργειες 

της πολιτικής της, ιδίως όσον αφορά τις 

προβλεπόμενες ενέργειες για την 

καταπολέμηση του αποπληθωρισμού στο 

μέλλον· πιστεύει ότι, για να δημιουργηθεί 
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βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές, η ΕΚΤ θα 

πρέπει να δίνει έμφαση στη σαφή, διαφανή 

και συνοπτική γνωστοποίηση των μέτρων 

νομισματικής πολιτικής που λαμβάνει· 

Or. en 



 

AM\1144755EL.docx  PE614.376v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

31.1.2018 A8-0383/9 

Τροπολογία  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 

2017/2124(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 
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18. θεωρεί ότι, όπως επισημάνθηκε από 

τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, η νομισματική 

πολιτική δεν επαρκεί για τη διατήρηση της 

οικονομικής ανάκαμψης, ούτε μπορεί να 

συμβάλει στην επίλυση των διαρθρωτικών 

προβλημάτων της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

αν δεν συμπληρώνεται από προσεκτικά 

σχεδιασμένες, κοινωνικά ισόρροπες και 

δίκαιες πολιτικές για τη μακροπρόθεσμη 

ενίσχυση της ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κρατών 

μελών, σε συνδυασμό με υγιείς 

δημοσιονομικές πολιτικές στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 

συμφωνεί, επιπλέον, με την ΕΚΤ ότι είναι 

αναγκαία η εμβάθυνση της θεσμικής 

αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ προκειμένου να 

στηριχθούν οι ανωτέρω μεταρρυθμίσεις 

και να καταστεί η ζώνη του ευρώ πιο 

ανθεκτική σε μακροοικονομικούς 

κραδασμούς· 

18. θεωρεί ότι, όπως επισημάνθηκε από 

τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, η νομισματική 

πολιτική δεν επαρκεί για τη διατήρηση της 

οικονομικής ανάκαμψης, ούτε μπορεί να 

συμβάλει στην επίλυση των διαρθρωτικών 

προβλημάτων της ζώνης του ευρώ και της 

ευρωπαϊκής οικονομίας συνολικά, αν δεν 

συμπληρώνεται από επεκτατικές 

δημοσιονομικές πολιτικές στην πλευρά 

της ζήτησης, σε επίπεδο κρατών μελών, 
για τη στήριξη της συνολικής ζήτησης 

και την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης, 

καθώς και από ριζικές μεταρρυθμίσεις 

για την αντιμετώπιση των ασυμμετριών 

που ήταν οι βασικές αιτίες της κρίσης στη 

ζώνη του ευρώ· τονίζει, συνεπώς, ότι 

είναι αναγκαία η αναθεώρηση της 

θεσμικής αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ με την 

άρση των υφιστάμενων δημοσιονομικών 

περιορισμών στις δημόσιες επενδύσεις 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης και την εφαρμογή 

ουσιαστικών ρυθμίσεων επιμερισμού του 

κινδύνου, ώστε να καταστεί η ευρωζώνη 

περισσότερο ανθεκτική στους 

μακροοικονομικούς κλυδωνισμούς· 

προειδοποιεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι με 

την σταδιακή κατάργηση της ποσοτικής 

χαλάρωσης, και ελλείψει κάθε μορφής 

αμοιβαιοποίησης του χρέους, οι διαρκείς 
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δημοσιονομικές ευπάθειες και οι βαθιές 

ασσυμετρίες ζώνη του ευρώ είναι πιθανόν 

να επανεμφανιστούν, με αποτέλεσμα τη 

σημαντική διεύρυνση των διαφορών 

αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και 

τον κίνδυνο νέας κρίσης δημόσιου 

χρέους· 

Or. en 
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21. τονίζει ότι, για να εξασφαλίζεται η 

πλήρης αποτελεσματικότητα της 

νομισματικής πολιτικής, οι ανισορροπίες 

στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών 

πρέπει να διορθώνονται με κατάλληλες 

δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές 

και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 

παραγωγικότητα· 

21. τονίζει ότι τα σταθερά υψηλά 

πλεονάσματα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών στα κράτη του πυρήνα της 

ζώνης του ευρώ είναι επιζήμια για την 

οικονομική ανάκαμψη των κρατών της 

περιφέρειας και για την ευρωπαϊκή 

οικονομία στο σύνολό της, και εμποδίζει, 

συνεπώς, την επανεξισορρόπηση μεταξύ 

των κρατών· τονίζει ότι απαιτείται η 

κατάλληλη αντιμετώπιση αυτών των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών και η 

διόρθωση των υπερβολικών 

πλεονασμάτων με κατάλληλες 

δημοσιονομικές και οικονομικές 

πολιτικές· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή 

να αναλάβει άμεση και αποφασιστική 

δράση εν προκειμένω, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών· 

Or. en 
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  27α. τονίζει με ανησυχία τους 

κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα που απορρέουν από την 

υψηλή έκθεση ορισμένων τραπεζικών 

συστημάτων σε περιουσιακά στοιχεία 

επιπέδου 2 και επιπέδου 3, 

συμπεριλαμβανομένων παραγώγων· 

εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός 

ότι, από καταβολής της, η ΕΚΤ δεν έχει 

λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που συνδέονται με αυτά τα μη 

ρευστοποιήσιμα και περίπλοκα μέσα· 

επαναλαμβάνει το αίτημά του να 

περιληφθεί η έκθεση σε περιουσιακά 

στοιχεία επιπέδου 2 και επιπέδου 3 στις 

προτεραιότητες της εποπτείας της ΕΚΤ 

για το 2018· 

Or. en 

 

 


